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Bu basılı yayın Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti’nin halkla ilişkiler çalışması 
çerçevesinde yayınlanmaktadır. Bir seçimden önceki altı aylık dönem içerisinde bu 
basılı yayın partiler, seçimlerde aday olanlar, seçimlerde herhangi bir şekilde destek 
hizmeti sunanlar, seçim görevlileri tarafından seçim reklamı amacıyla kullanılamaz. 
Bu yasak belediye, eyalet ve federal seviyedeki seçimler ve ayrıca tüm Avrupa 
seçimleri için de geçerlidir. Bu dönem içerisinde özellikle seçim etkinlikleri esnasında, 
partilere ait bilgilendirme standlarında ve parti yayınlarının içinde kullanılması veya 
ilgili yayın üzerine veya içine partilere ait bilgi ve reklam araçlarının yerleştirilmesi 
ve yapıştırılması kötü amaçlı kullanım olarak değerlendirilmektedir. Seçim reklamı 
amacıyla yayının üçüncü kişilere iletilmesi de yasaktır. Bir seçim ile ilgili zamansal bir 
sınırlandırma olmadan, bu basılı metnin Eyalet Hükümeti’nin münferit siyasi grupla-
ra taraf olduğu izlenimini yaratacak şekilde kullanılması yasaktır. Partilere, bu basılı 
yayını üyelerini bilgilendirmek için kullanmalarına müsaade edilmektedir.

AYRIMCILIKLA  MÜCADELE 
BİRİMİ’NİN PARTNERLERİ 
KİMLERDİR ?

 ■ Federal Ayrımcılıkla Mücadele Birimi 
www.antidiskriminierungsstelle.de

 ■ Diğer eyaletlerinin ayrımcılıkla mücadele birimleri

 ■ Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti’nin bakanlıkları

 ■ Ayrımcılığa maruz kalanların kurduğu sivil toplum örgüt-
leri

 ■ Belediyeler

 ■ Birlikler, girişimler ve dernekler
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AYRIMCILIKLA MÜCADELE  
BİRİMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

Hedef, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak ve ayrımcılığı ön-
lemektir. Ülkemizde çok sayıda kurum, kuruluş, birlik ve or-
ganizasyon bu konuda çaba harcıyor. Ayrımcılıkla Mücadele 
Birimi tümü için merkezi bir iletişim partneri konumundadır.

Ayrımcılıkla Mücadele Birimi işbirliklerini koordine etmekte, 
danışma birimlerinin kurulması gibi faaliyetleri desteklemek-
te ve sinerji etkilerinin oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Ayrımcılıkla Mücadele Birimi, partnerleri ile birlikte ayrım-
cılığa karşı koruma sağlayan ve ülkeyi, insanların çeşitliliği 
sayesinde ileriye taşıyan fikir ve projeler geliştirmektedir.

Eyaletimizin Ayrımcılıkla Mücadele Birimi, ayrımcılığa maruz 
kalmış insanların ilk başvuracakları adres ve danışma nokta-
sıdır.

Ayrımcılık hâlâ günlük yaşantının bir 
parçası durumunda. İnsanlar her gün 
farklı nedenlerden dolayı ayrımcılığa 
maruz kalmaktadır. Bunun başlıca 
nedenleri etnik kökenleri, cinsiyetleri, 
din veya dünya görüşleri, yaşları veya 
cinsel yönelimleridir. Ayrımcılığa iliş-
kin yeteri kadar örnek mevcuttur.

Örneğin ileri yaştaki insanlar, yaşla-
rından dolayı istihdam edilmemekte veya bazı insanlara 
Müslüm oldukları için veya tenlerinin renginden dolayı 
daireler kiralanmamaktadır. Kadınlar aynı iş için erkek 
meslektaşlarından daha az maaş almaktadır ve eşcinsellere 
cinsel kimlikleri nedeniyle hakarete uğramaktadır, ayrıca 
hâlâ tüm iş yerleri, binalar ve kültürel etkinlik mekânları 
bariyersiz değildir.

Ayrımcılığın çok sayıda yüzü var ve bireysel olarak her 
birimizi etkileyebilir. Rheinland Pfalz’ta açık bir toplumda 
hep birlikte yaşamak ve her ayrımcılık teşebbüsüne kararlı 
bir şekilde karşı gelmek istiyoruz. Ayrımcılıkla Mücadele 
Birimi, ayrımcılığı önlemek için bilgilendirmeyi, bilinçlen-
dirmeyi ve önyargıları azaltmayı hedeflemektedir.

Ayrıca bu birim ayrımcılığa maruz kalmış olan insanları, 
hakları konusunda bilgilendiriyor ve onlara, haklarını sa-
vunma konusunda katkı sağlamaktadır. Tüm bu görevlerin 
üstesinden ancak toplumumuzun tüm kesinleri ile birlikte 
gelebiliriz. Bunun için çaba harcıyoruz.

Anne Spiegel 
Aile, Kadın, Gençlik, Entegrasyon ve  
Tüketicilerin Korunması Bakanlığı

AYRIMCILIKLA MÜCADELE  
BİRİMİ HANGİ TEMEL ÜZERİNDE  
ÇALIŞIYOR ?

Ayrımcılıkla Mücadele Birimi’nin çalışması Genel Eşit Mua-
mele Yasası’nı (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz /AGG) 
temel almaktadır. Bu yasaya göre hiç kimse

 ■ etnik kökeni

 ■ cinsiyeti

 ■ dini veya dünya görüşü 

 ■ engeli

 ■ yaşı

 ■ veya cinsel kimliği (yönelimi)

Nedeniyle dolaysız (direkt veya açık) veya dolaylı (endirekt) 
mağdur edilemez veya taciz edilemez.

Bu özellikle mesleki eğitim faaliyetleri dâhil her türlü eğitim 
faaliyetleri, iş piyasası ve serbest meslek alanları, meslek 
örgütlerine (sosyal ortaklara) giriş süreci, sağlık hizmetlerine 
erişim, ayrıca konut kiralama ve edinme dâhil olmak üzere 
sosyal mal ve hizmet alma hakkı gibi alanlar için geçerlidir.

“Biz insanları birbirine bağlıyoruz.
            Çeşitliliği destekliyoruz.

Ayrımcılığa yer yok!”


