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รีชเอาท์
ศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาและให้
ความรูแ้ ก่ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อ
ของความรุนแรงจากลัทธิขวา
สุดโต่ง ลัทธิเหยียดเชือ้ ชาติ
และลัทธิตอ่ ต้านชาวยิว

ReachOut wird gefördert im Rahmen des Berliner Landesprogramms gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Thailändisch / ไทย

รีชเอาท์ (Reach Out) คือ:
• รีชเอาท์ (Reach Out) คือ ศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาสำ�หรับผู้ท่ตี กเป็ นเหยื่อของความ
รุนแรงจากลัทธิขวาสุดโต่ง ลัทธิเหยียดเชือ้ ชาติ และลัทธิตอ่ ต้านชาวยิวใน
เบอร์ลิน นอกจากนี ้เรายังสนั บสนุ นและให้ค�ำ ปรึกษาแก่คนในครอบครัว เพื่อน
ฝูงของผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อ รวมถึงพยานในเหตุการณ์ ของการทำ�ร้ายจู่ โจมนั ้น
• สถานการณ์ และมุมมองของผู้ที่ ได้รบั ความเสียหายจากเหตุความรุนแรงโดยลัทธิ
ขวาสุดโต่ง ลัทธิเหยียดเชือ้ ชาติ และลัทธิตอ่ ต้านชาวยิว คือ หัวใจสำ�คัญในงาน
ของเรา
• รีชเอาท์ (Reach Out) เสนอโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการเหยียด
เชือ้ ชาติ และการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม
• รีชเอาท์ (Reach Out) ได้ทำ�การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ความรุนแรงจากลัทธิขวาสุดโต่ง ลัทธิเหยียดเชือ้ ชาติ และลัทธิตอ่ ต้านชาวยิว รวม
ถึงมีการเผยแพร่ลำ�ดับเหตุการณ์ ของการทำ�ร้ายจู่ โจมเหล่านั ้น
สิ่งที่เราเสนอให้:
• การให้ค�ำ ปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ แก่ผู้เสียหายหลังเหตุ
ทำ�ร้ายจู่ โจม
• การสนั บสนุ นการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และการดำ�เนิ นการในขัน
้ ตอนต่อไป
• การให้ค�ำ แนะนำ �เกี่ยวกับช่องทางความเป็ นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การแจ้งความ
การฟ้ องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย เป็ นต้น
• การให้ความช่วยเหลือสนั บสนุ นเกี่ยวกับการจัดหาทนายความ
• การดูแลติดตามไปยังนั ดหมายกับเจ้าหน้ าที่ต�ำ รวจ หน่ วยงานราชการ ศาล รวม
ถึงนั ดหมายแพทย์ และอื่น ๆ
• การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
• การให้ค�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิ นคดีความ เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็ นต้น
• การให้ค�ำ ปรึกษาด้านจิตสังคม
• การติดต่อจัดหาข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการบำ�บัดรักษา
• การติดต่อจัดหาศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาอื่น ๆ เช่น กรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ ในการ
พำ�นั ก

• งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทำ�ร้ายจู่ โจม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
• การให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับลัทธิขวาสุดโต่ง ลัทธิเหยียด
เชือ้ ชาติ และลัทธิตอ่ ต้านชาวยิว
เราให้ค�ำ ปรึกษาอย่างไร:
• เรามุ่งเน้ นและให้ความสำ�คัญกับความต้องการของผู้เสียหายเป็ นหลัก
• การให้ค�ำ ปรึกษาของเราไม่มีคา่ ใช้จ่าย และเป็ นไปโดยสมัครใจ
• เราเสนอความช่วยเหลือที่ปูทางไปสู่การช่วยเหลือตนเอง
• การรักษาความลับ และการไม่เปิ ดเผยตัวตนตามคำ�ร้องขอ คือ สิ่งที่เรายึดถือและ
ปฏิบัติ โดยไม่จำ�เป็ นต้องกล่าวถึง
สิ่งที่เรามุ่งหวัง:
• การมีส่วนร่วมในชีวติ ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ทุกคน โดยไม่ขน
ึ ้ อยู่
กับรูปร่างลักษณะ เชือ้ ชาติ เพศ หรือความเชื่อทางศาสนา, การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้เสียหาย โดยการให้อิสระทัง้ ด้านการตัดสินใจและการกระทำ�เพื่อ
นำ �ไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองของพวกเขา
• การสร้างจิตสำ�นึ กต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับความเข้มข้นรุนแรง รวมถึงผลที่ตาม
มาของการแบ่งแยก การเหยียดเชือ้ ชาติ และลัทธิขวาสุดโต่ง
• ความสมัครสมานเป็ นน้ำ �หนึ่ งใจเดียวกันกับผู้เสียหาย
เราคือใคร:
• ทีมซึ่งประกอบไปด้วยผู้รว่ มงานแปดคน ทัง้ ที่มีและไม่มีประวัตภิ ูมิหลังเกี่ยวกับ
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
• ทีมซึ่งเคลื่อนไหวทำ�งานเป็ นเวลาหลายปี เกี่ยวกับการต่อต้านลัทธิเหยียดเชือ้ ชาติ
การเมืองเรือ่ งการย้ายถิ่นฐาน และการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดตัง้
เลขหมายโทรศัพท์เพื่อการต่อต้านการเหยียดเชือ้ ชาติเป็ นครัง้ แรกทั่วประเทศ
รวมถึงการก่อตัง้ ศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งแรกในเยอรมนี เกี่ยวกับสตรีนิยม
การต่อต้านการเหยียดเชือ้ ชาติ และการศึกษาแบบสหวิทยาการ
• ทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ ยาวนานในการให้ค�ำ ปรึกษาแก่ผู้ท่ี ได้รบั ความเสียหาย

