
متضامنة    جيرة أجل من

الشرطة     تفتيش عنصرية ضد معآ
          , إذا       الشرطة قبل من تفتيشهم سيتم العامة أن يعني هذا السلحة من خال مكان سيصبح اليزنبان شارع

            . بسبب   الناس من العامة تجريم آخر بمعنى العنصري، للتشخيص بوابة يعتبر هذا بهم الشتباه تم

.منظرهم

يمكننا                 ذلك عن عوضآ الشرطة، بحلول تفاقمها و حلها يتم ال يجب الحي هذا في الموجودة المشاكل

بأنفسنا  حلها

المتضررين                الشخاص مع تضامننا لظهار التدخل ذلك من الهدف و التدخل طريق عن المثال سبيل على

يريدون                ما يفعلوا أن يستطيعوا ل أنهم و العام الرأي من نقد هنالك أن للشرطة .لنظهر

. معرفتهم                بدون بحمايتهم تقوم أن تحاول أل و المتضررين الشخاص على الوصي بدور تقوم أل يجيب

الشخص           ذلك عن شيئ أي تعلم ل الوقات أغلب في .لنك

يتم                اللذين الشخاص فعل من ليس و للشرطة قانوني فعل من هو العامة الشخاص على الهجوم

متجريمه .

رصد. ١

الحالة                      في المتضرر الشخص و الشرطي على لل د الوضع، على عامة بنظرة نفسك زود ؟ ما شخص تفتيش يتم كيف ترى  هل
. بمرقبتها   قمت التي

تواصل. ٢

تتعاون                     ان تستطيع أنك و بإبعادك تقوم أن لها مسموح غير الشرطة الحالة هذه في بمساعدته، تقوم أن الشخص على إعرض

للفقرة            وفقا الحق الشخص يمتلك ذلك فوق المتضرر، الشخص مع الدارية      ١فئة  ١٤سويا و المدنية الجرائات قانون من .

للفقرة                      وفقا حق الشخص ذلك يمتلك أيضا بذلك؟ ما شخص إخبار توجب أو الشخص ذلك مع التواصل في صعوبة تواجد ٨هل

صعوبة                ١فئة  تواجد حال في رخصته رقم و الحكومي الموظف اسم يأخد أن سكسونيا شرطة قوانين من .

إعتراض. ٣

    . السبب،              هو ما إسأل لرفضها محدودة صلحيات سوى الشرطة تمتلك ل لذلك مساعدتك؟ بالمر المعني الشخص قبل هل

          .!       . أن    الشرطة من تطلب أن يمكنك مظهرك، السبب كان إذا جائز غير المظهر بسبب فقط التفتيش التهام و قانوني سند

المادة      يخالف لنه سبيلك التعامل      ٤تخلي في المساواة قانون دستور من .



عاون. ٤

         .           , سيتم   أين إلى إسأل الشخص، أخذ تم حال في الشهود من عينات إجمع و الصوت ،سجل صور بإلتقاط قم الجانب في إبقى

            ( الحملة (     هذه اللكتروني البريد و بك ليتصل بياناتك الشخص بإعطاء قم و المثال سبيل على مخفر اي .أخذه

أخبر.٥  
    ,     ! غير           بشكل ولو حتا المتضررين الشخاص لمساعدة محاولتك القمع ضد ذلك على إضافا التميز، و الطهاد ضد أنك جميل

قليل,                    بشكل حتى ولو الشرطي إزعاج أمل على أيضا و بوحدهم ليس أنهم الشعور بالمر المعنيين للشخاص ذلك يعطي .تام

ل     إلكتروني بريد بإرسال مراقبتها        KIDS قم و بمشاهدتها قمت التي بالشياء خجل .بدون

ذلك؟           تدوين تريد و لك الشرطة تفتيش من مضطرب أنت هل

إلى        صادفتها التي الشياء مع الكتروني بريد kriminellistdassystem@riseup.net ارسل

بزيارة       قم النصائح و المعلومات من copwatchleipzig.home.blog للمزيد

 


