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Bize nasil
ulaşaBilirsiniz?

Danışma veya bilgi için telefon ve
mail/mektup ile veya şahsi bize
başvurabilirsiniz. Bilgileriniz elbette sıkı
şekilde gizli tutulacaktır. Şahsi danışma
için önceden randevu alınmasını rica
ediyoruz.

antidiskriminierungsstelle

Amt der oö. Landesregierung
Landhaus / Giriş kat / oda 17
Klosterstraße 7 • 4021 Linz

Telefon: (0732) 7720 – 11 737
Mail: as.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at
/thema/antidiskriminierung

Klosterstr.



Biz sizin için ne
YapaBiliriz?

Ayrımcılıkla mücadele merkezi size
ücretsiz, gizli ve isteğiniz üzere anonim
haklarınızla ve imkânlarınızla alakalı
danışma sunuyor ve sizinle birlikte ileriki
müdahale şeklini kararlaştırıyor.

siz neler
YapaBilirsiniz?

 Tavsiye ve yardım alın

 Güvendiğiniz bir kişiye baş vurun

 Delil ve döküman toplayın ve icabında
olaya şahitlik eden kişilere sizin için
şahitlik etmeye rica edin

Yukarı avusturya
aYrimcilikla
mücadele Yasasi

Yukarı Avusturya eyaletinin ayrımcılıkla
mücadele yasası her yönde farklı
muameleyi ve/veya rahatsızlık vermeyi 

• Etnik köken,

• Din,

• Dünya görüşü,

• Engellilik,

• Yaş

• Cinsel eğilim

• Cinsiyet

sebeplerinden dolayı, eğer konular valiliğin
veya belediyenin görevlerine girer ve
yasama organının yetki alanlarına girerse,
yasaklar. 

Farkli muamele
görme nedir?

Farklı muamele Yukarı Avusturya ayrımcı-
lıkla mücadele yasasındaki sayılmış olan
niteliklere dayanan (etnik köken, engellilik,
yas vs.).
belirli kişi ve kişilere başkalarına karşı eşit
olmayan davranış biçimleri ve haksızlıktır. 

rahatsizlik verme
nedir?

Rahatsızlık verme Yukarı Avusturya ayrım-
cılıkla mücadele yasası ile bağlantılı olan
farklı muamele sebeplerinden bir kişiye
karşı yapılan bir davranıştır. 
Bu davranış bu kişi için istenmeyen, yersiz
ve yakışıksız bir davranıştır ve haysiyetini
incitmeye yol acar. 
Rahatsızlık vermeler çevreye yıldırtma,
düşmanlık, aşağılamalar, küçültme veya
hakaret yaratır.


