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WIR 
UNTERSTÜTZEN 
DICH! 
WE 
SUPPORT 
YOU!



Chúng tôi là một trung tâm tư vấn cho những nạn nhân của bạo lực cánh 
hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái, cùng với môi trường xã hội của họ 
và các nhân chứng ở Sachsen-Anhalt. Việc này bao gồm cả bạo lực đối với 
cộng đồng LGBTIQ*, người khuyết tật, người vô gia cư, người tị nạn hoặc 
người theo đạo Hồi. Chúng tôi hỗ trợ các bạn với tất cả các câu hỏi liên 
quan đến cuộc tấn công và hậu quả của nó – một cách miễn phí, độc lập, 
bảo mật và ẩn danh nếu bạn muốn.

Bạn bị tấn công hoặc bị đe dọa và muốn biết bạn hiện có những quyền 
và lựa chọn nào?

Bạn bè hoặc con của bạn bị tấn công và bạn lo lắng và muốn hỏi cách 
hỗ trợ họ tốt nhất? 

Bạn là nhân chứng của một vụ tấn công và đang băn khoăn không biết 
có nên thực hiện lời khai với cảnh sát không?

Bạn đã nghe kể về một cuộc tấn công vào học sinh, khách hàng hoặc 
nhân viên và muốn biết làm gì để có thể giúp họ xử lý những gì họ đã 
trải qua?

Bạn muốn khai cáo một vụ tấn công để nó được ghi lại trong các báo 
cáo và số liệu thống kê của chúng tôi?

Chúng tôi tư vấn về các hậu quả tâm lý, các cách thức để đối phó với những 
gì đã xảy ra, hoặc về thủ tục tố tụng hình sự. Chúng tôi đi cùng bạn đến gặp 
cảnh sát, tòa án và các văn phòng khác. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc tìm 
kiếm luật sư và dịch vụ trị liệu, xin hỗ trợ tài chính, thu xếp phiên dịch hoặc 
làm công việc quan hệ công chúng dựa trên tinh thần đoàn kết. Chúng tôi 
tập trung trên hết vào mong muốn của bạn. Chúng tôi có thể đến một địa 
điểm mà bạn lựa chọn và có thể tư vấn online.
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Deutsch

Wir sind eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt, ihr soziales Umfeld sowie Zeug*innen in Sachsen-
Anhalt. Darunter fällt z.B. auch Gewalt aus Hass gegen LGBTIQ*, Menschen 
mit Behinderung, Wohnungslose, Geflüchtete oder Muslim*innen. Wir 
unterstützen Sie und euch bei allen Fragen rund um den Angriff und die 
Folgen – kostenlos, unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Du wurdest angegriffen oder bedroht und willst wissen, 
welche Rechte und Möglichkeiten du jetzt hast?

Sie machen sich nach einem Angriff auf Ihren Freund oder Ihr Kind 
Sorgen und möchten wissen, wie Sie am besten unterstützen können? 

Du warst Zeug*in eines Angriffs und überlegst, ob du eine Aussage bei 
der Polizei machen sollst?

Sie haben von einem Angriff auf eine*n Schüler*in, Klient*in oder  
Angestellte*n erfahren und wollen wissen, was bei der Verarbeitung  
des Erlebten hilft?

Du möchtest einen Angriff melden, damit er in unserer Chronik  
veröffentlicht und in unserer Statistik erfasst wird?

Wir beraten zu psychischen Folgen und Bewältigungsstrategien oder zum 
Strafverfahren. Wir begleiten zur Polizei, zum Gericht und zu weiteren  
Stellen. Wir unterstützen bei der Suche nach Anwält*innen und Thera-
peut*innen, beantragen finanzielle Unterstützung, organisieren Dolmet-
scher*innen oder machen solidarische Öffentlichkeitsarbeit. Dabei stehen 
deine/Ihre Wünsche für uns im Zentrum. Wir kommen zu einem Ort 
deiner/Ihrer Wahl und beraten auch online.
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mobile-opferberatung.de
facebook.com/MobileOpferberatung
twitter.com/opferberatung

in Trägerschaft von:

Salzwedel 
Chüdenstraße 4, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 306431 | Fax: 03901 / 306432
Mobil: 0170 / 2904112 und 0175 / 6638710
Whatsapp: 01512 / 2238484
E-Mail: opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Magdeburg 
Erich-Weinert-Str. 30, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6207752 | Fax: 0391 / 6207740
Mobil: 0170 / 2948352, 0170 / 2925361 und 
0160/8560958
Whatsapp: 01512 / 2238438
E-Mail: opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Halle (Saale) 
Landsberger Str. 1, 06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 2267100 | Fax: 0345 / 2267101
Mobil: 0170 / 2948413, 0151 / 53318824, 
0175 / 1622712 und 01512 / 7120770
Whatsapp: 01512 / 2238538
E-Mail: opferberatung.sued@miteinander-ev.de


