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ПРЕЖИВЕЛИ СТЕ 
АНТИЦИГАНИЗЪМ  
ИЛИ СТЕ БИЛИ  
СВИДЕТЕЛ НА 
АНТИЦИГАНСТКА 
ДИСКРИМИНАЦИЯ  
ИЛИ НАПАДЕНИЕ?   

Към регистъра за информация и 

документация на антициганизъм 

МИА можете да докладвате  

всякакви такива инциденти  

лесно и анонимно.



МИА е гражданско-общест-
вен наблюдателен регистър 
за системна документация 
и анализ на антициганстки 
инциденти в Германия. 
Регистърът има за цел да 
информира относно фор-
мите на проява и обхвата на 
 антициганизма в обществото, 
както и да повиши нивото на 
неговото осъзнаване. Целта 
е да се осветли тъмното 
поле на антициганистките 
инциденти в Германия и да се 
разширят адекватните мерки 
за борба с антициганизма. 
Ние сътрудничим с непра-
вителствени организации, 
консултативни и антидискри-
минационни центрове, други 
представители на граждан-
ското общество и държавни 
институции. Ние предлагаме 
квалификационни семинари 
по темата.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДОКЛАДВА?
▶  Антициганистки инциденти на работното 
място, в училище, при търсене на жилище, на 
обществени места и т.н.

▶  Антициганистки обиди, заплахи и враждебност 
▶  Пропаганда на омраза и фалшиви новини, 
свързани с антициганизъм

▶  Форми на екстремно насилие, телесни и сло-
весни нападения, имуществено увреждане

▶  Всички прояви на антициганизъм!

КОЙ МОЖЕ ДА ДОКЛАДВА?
▶  Хора, пряко засегнати от антициганизъм
▶  Близки на засегнатите, като членове на 
семейството, близки, приятели както и 
служители, които на работното си място се 
сблъскват с антициганизъм

▶  Свидетели на антициганистки инциденти
▶  По принцип всички, които пряко или непряко 
се сблъскват с антициганизъм

КАК МОГАТ ДА СЕ ДОКЛАДВАТ 
ИНЦИДЕНТИ?
▶  Чрез нашия онлайн-формуляр:  
www.antiziganismus-melden.de 

▶  Чрез телефонно обаждане, УатсАп и гласово 
съобщение на номер: +49 179 6632954  
Часове за телефонна връзка:   
Понеделник до Петък, от 10.00 – 12.30 ч.  
и от 14.00 – 16.30 ч.

Всички сигнали се разглеждат анонимно и 
поверително.


