
Centrul de Raportare și Informare 

Antițiganism al MIA
Biroul național
Adresa: Prinzenstraße 84.1
10969 Berlin
E-mail: Info@mia-bund.de
Telefon: +49 30 6900422920
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AȚI FOST VICTIMA  
SAU MARTORUL  
UNUI ACT DE  
ANTIȚIGANISM  
RESPECTIV DE  
DISCRIMINARE  
DIN MOTIVE  
ANTIȚIGANISTE?   

Puteți raporta orice incident  

de acest fel ușor și anonim  

la Centrul de Raportare și  

Informare Antițiganism al MIA!

Antițiganismul este rasism față de persoanele  
stigmatizate ca aparținând categoriei„țigan“.  
Acest fenomen mai este cunoscut și ca rasism  
împotriva persoanelor de etnie romă.



MIA este un oficiu de moni-
torizare al societății civile, 
care înregistrează și evaluează 
sistematic incidente antițiga-
niste din Germania. Obiectivul 
nostru este de a oferi infor-
mații despre manifestările și 
amploarea antițiganismului în 
societate, de a atrage atenția 
asupra acestui fenomen și de 
a propune măsuri adecvate 
pentru combaterea sa. Cola-
borăm cu asociații, agenții de 
consiliere și antidiscriminare, 
alte organizații ale societății 
civile și instituții ale statului. 
Oferim seminarii de calificare 
pe această temă.

CE FEL DE INCIDENTE POT  
FI RAPORTATE?

▶  Cazuri de antițiganism la locul de muncă, la 
școală, pe piața imobiliară, în spațiul public etc.

▶  Jigniri antițiganiste, amenințări
▶ Propagandă antițiganistă și fake news
▶  Acte de violență, atacuri fizice și verbale, 
pagube materiale

▶ Orice formă de antițiganism!

CINE POATE RAPORTA?

▶  Victimele actelor de antițiganism
▶  Persoane din anturajul acestora, de exemplu 
membri ai familiei, prieteni sau profesioniști 
care intră în contact cu antițiganism prin natura 
muncii lor

▶  Martori ai actelor de antițiganism
▶  În principiu toate persoanele care au contact 
direct sau indirect cu orice formă de antițiganism

CUM SE RAPORTEAZĂ INCIDENTELE?

▶  Pe platforma noastră online:   
www.antiziganismus-melden.de 

▶  La telefon, pe WhatsApp sau prin mesaj vocal  
la numărul: +49 179 6632954  
Intervale pentru apeluri telefonice:   
luni – vineri între orele 10.00 și 12.30  
respectiv 14.00 și 16.30

Toate informațiile raportate sunt anonimizate și 
tratate confidențial. 


