Случаите на расизъм и ксенофобия могат
да възникнат навсякъде.
Премълчаването им допринася за приемането им за нормални, което води до многократно нарушаване на човешките права.
Затова, ако сте били обект на расизъм или
сте станали свидетели на дискриминация
на расова основа, дайте гласност на случая
и СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

МРЕЖА ЗА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ
НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, РАСИЗЪМ
И КСЕНОФОБИЯ
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Всяка форма на изключване, сегрегация,
дискриминация или агресия към хората
заради техния етнически или национален
произход, цвят на кожата, религиозни вярвания или културни практики, е РАСИЗЪМ.

Непризнаването или незачитането на
членовете на дадена група или на техните права, защото са от различен етнос,
пол, религиозна принадлежност, сексуална ориентация и т.н. и лошото отношение към тях преднамерено и умишлено, е
ДИСКРИМИНАЦИЯ.

Отхвърлянето или омразата към лице от
чуждестранен произход или дори на лице,
което има различни културни и физически
черти и за което се смята, че е от чуждестранен произход, е КСЕНОФОБИЯ.

Ако сте били обект на физическа агресия
> отидете в здравно заведение. Медицинският персонал ще издаде медицинско свидетелство, което след това може да служи
като доказателство в съда.

Съдържанието, което подбужда към,
предизвиква или разпалва омраза, унижение или презрение, както и разпространениaето на негативни стереотипи или подстрекателството към насилие върху лица
или групи заради една или повече техни
характеристики, е ИЗРАЗ НA ОМРАЗА.

Ако са Ви отказали достъп до заведение
или учреждение
> поискайте книгата за оплаквания. Ако не желаят да Ви я предоставят, можете да подадете
жалба в Общинската служба за информация
на потребителите (OMIC) или да се обърнете
към която и да било служба в този наръчник.

Избирането на жертва за извършване на
криминално действие, основано на предразсъдък спрямо една или няколко негови специфични характеристики: етнически произход, цвят на кожата, вярвания,
сексуална ориентация или предпочитания,
физическо или умствено състояние и др., е
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОМРАЗА.

Ако Вашият административен статут е нередовен или сте жертва на расизъм или ксенофобия
> имате право да подадете жалба за всякакво престъпление.

Ако на входа на дадено място подбират
хората, които могат да влязат, според
цвета на кожата им,

Ако трябва да подадете жалба във връзка
с акт на дискриминация, расизъм или ксенофобия, на които сте били подложени или
на които сте станали свидетели, е важно
> да разкажете фактите подробно, с точни
думи и да обясните конкретната ситуация;

Ако обява за работа изключва лицата с
чуждестранен произход без основателна
причина,
Ако Ви отказват наемането на жилище, тъй
като сте от ромски произход,

> да опишете възможно най-добре агресора;
> да се уверите, че се вземат предвид всички
подробности.

Ако на работното място Ви презират или сте
обект на оскърбления поради етническия
Ви произход,

Трябва да давате гласност на престъпленията от омраза, а не да ги омаловажавате, дори
когато се извършват чрез средствата за информация или социалните мрежи.

Ако сте се оказвали в ситуации, подобни на
тези,
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
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ВСЯКА ОТ СЛУЖБИТЕ В ТОЗИ НАРЪЧНИК МОЖЕ ДА ВИ ОКАЖЕ ПОДКРЕПА
ИЛИ ДА ВИ ДАДЕ СЪВЕТ, ЗА ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ НАЧИН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ СЛУЧАЙ.

BUL

КМЕТСТВО ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА
ОТДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ
Centre Flassaders
C. de la Ferreria, 10, 4t pis
тел.: 971 228 756 / 699 029 046

ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ
Cuartel de Sant Ferran
C. de Son Dameto, 1
тел.: 971 225 500

СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЛУЖБА ЗА ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Av. d’Alemanya, 5
тел.: 971 678 611

ЗАМЕСТНИК-ПРОКУРОР ПО ЗАЩИТА ОТ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Pl. del Bisbe Bereguer de Palou, 10
тел.: 971 219 200 / 971 219 443

Pl. de la Porta del Camp, 2
тел.: 971 449 490

ПРАВИТЕЛСТВО НА БАЛЕАРСКИТЕ ОСТРОВИ
OFIM – Център за информация и ориентиране на имигрантите в Майорка
C. d’Eusebi Estada, 48, bjs., тел.: 971 764 588

УВАЖЕНИЕ

СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ – Съдилища – Фондация IRES
Av. d’Alemanya, 5, subterráneo
тел.: 971 726 227 (Съд) / тел.: 971 722 856
(Правителство на Балеарските острови)

SIAA – Служба за информация, съветване
и придружаване за жени от страни извън
Европейския съюз
C. de Guillem Massot, 54
тел.: 672 754 267 / 672 757 806

КАРИТАС. Служба за правна помощ
C. de les Escoles, 1
тел.: 971 717 289

ЧЕРВЕН КРЪСТ. Служба за помощ
и ориентиране на жертвите на
дискриминация на расова или етническа
основа

РАВЕНСТВО

Av. de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73
тел.: 971 295 753

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МНОГООБРАЗИЕ

НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ.
ПРОВИНЦИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
C. de Simó Ballester, 8
тел.: 091/971 225 200; 971 225 316

ЖАНДАРМЕРИЯ. СЛУЖБА
„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА“
(UOPJ, БАЛЕАРСКИ ОСТРОВИ)
C. de Manuel Azaña, 10
тел.: 062/971 774 100

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
СОЦИАЛНО-ТРУДОВИ КОНСУЛТАЦИИ
ЗА ИМИГРАНТИ (CIASI) ОБЩ СЪЮЗ НА
РАБОТНИЦИТЕ (UGT, UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES)
C. de Font i Monteros, 8
тел.: 971 764 488
WhatsApp: 696 263 634

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ
КОМИСИИ (CC.OO.)
C. de Francesc de Borja Moll, 3
тел.: 971 726 060

ВСИЧКИ МОЖЕМ ДА
БЪДЕМ АКТИВНИ
ПРИ ЗАЩИТАТА НА
РАВЕНСТВОТО НА
ПРАВАТА

