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ADA – İşyerinde ayrımcılık karşıtı
(ADA – Antidiskriminierung 
in der Arbeitswelt)
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28 
Telefon 0421 / 69 62 86 40
info@ada-bremen.de 
www.ada-bremen.de 

ADE - Ayrımcılık ve şiddet karşı 
- uzmanlık ve çatışmalara karşı 
danışmanlık dairesi
(ADE – Arbeitsstelle gegen 
Diskriminierung und Gewalt – 
Expertise und Konfliktberatung)
Universität Bremen 
Telefon 0421 / 21 86 01 70 
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de

Federal ayrımcılığa 
karşıtlık dairesi 
(Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes), Berlin
Telefon 030 / 18 555 18 65 
beratung@ads.bund.de 
www.antidiskriminierungsstelle.de

Çalışanlar Derneği Bremen 
(Arbeitnehmerkammer 
Bremen)
Bremen, Bürgerstraße 1 
Telefon 0421 / 363 01-19
Bremen-Nord, Lindenstraße 8 
Telefon 0421 / 669 50-0
Bremerhaven, Friedrich-Ebert-Straße 3
Telefon 0471 / 922 35-0 
info@arbeitnehmerkammer.de 
www.arbeitnehmerkammer.de

www.antidiskriminierung.bremen.de

Senatskanzlei

Bremenli Erkek 
Çocuklar Ofisi Derneği
(Bremer Jungen Büro e.V.)
Bremen, Schüsselkorb 17/18 
Telefon 0421 / 59 86 51 60 
info@bremer-jungenbuero.de
www.bremer-jungenburero.de

Kadınlara eşit haklar için Bremen 
Merkez Dairesi, ZGF
(Bremische Zentralstelle für 
die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung der Frau, ZGF)
Bremen, Knochenhauerstraße 20-25 
Telefon 0421 / 361 31 33 
office@frauen.bremen.de
Bremerhaven, Schifferstraße 48 
Telefon 0471 / 59 61 38 23 
office-brhv@frauen.bremen.de 
www.zgf.bremen.de

Bremen Eyaleti Ulusal 
Özürlüler Görevlisi
(Der Landesbehindertenbe-
auftragte des Landes Bremen)
Bremen, Am Markt 20
Telefon 0421 / 361 18 181 
office@
behindertenbeauftragter.bremen.de 
www.behindertenbeauftragter.
bremen.de

Bremen Eyaleti Entegrasyon 
Görevlisi 
(Die Integrationsbeauftragte des 
Landes Bremen)
Bremen, Ansgaritorstraße 22
Telefon 0421 / 361 68 41
integration@sk.bremen.de
www.integration.bremen.de

İstihdam ve Ekonomide 
Kadınlar Derneği 
(Frauen in Arbeit und 
Wirtschaft e.V.)
Bremen, Knochenhauerstraße 20-25 
Telefon 0421 / 16 93 70 
kontakt@faw-bremen.de
www.faw-bremen.de

Gey ve lezbiyenler için danışma ve 
eylem merkezi derneği 
(Rat und Tat Zentrum für Schwule 
und Lesben e.V.)
Bremen, Theodor-Körner-Straße 1 
Telefon 0421 / 70 41 70 
zentrum@ratundtat-bremen.de 
www.ratundtat-bremen.de

Bremen kentinde 
yaşlılar temsilciliği 
(Seniorenvertretung in der 
Stadtgemeinde Bremen)
Bremen, Bahnhofsplatz 29 
Telefon 0421 / 361 67 69 
seniorenvertretung@
soziales.bremen.de 
www.seniorenlotse.bremen.de/
senioren-vertretung

ZIB – Meslekte Gelecek 
(ZiB – Zukunft im Beruf)
Bremerhaven 
Erich-Koch-Weser-Platz 1 
Telefon 0471 / 983 99 16
monica.kotte@afznet.de

Daha fazla bilgi için
Vatandaş Hattı: 0421 / 361-0
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Tüm danışmanlık 
hizmetleri

alfabetik sıraya göre



 

      Her türlü 
ayrımcılık 
şekillerinde 
danışmanlık
• ADA - İşyerinde ayrımcılık karşıtı

• ADE - Ayrımcılık ve şiddet karşı - uzmanlık 
 ve çatışmalara karşı danışmanlık dairesi 
 (işyerinde ayrımcılık vakalarında danışma)

• Çalışanlar Derneği Bremen (hukuki danışmanlık)

• Federal ayrımcılığa karşıtlık dairesi

Size…
?

Burada bahsedilen daire ve danışma 
merkezlerinden destek alabilirsiniz. 

Tüm danışma merkezlerinin iletişim 
bilgilerini arka sayfada bulabilirsiniz.

Buradan anonim olarak tavsiye alabilirsiniz - 
yani,  adınızı vermek zorunda değilsiniz.

Destek verebilecek, ancak tam anlamıyla 
anti-ayrımcılık tavsiyesi sunmayan, diğer daireleri 
aşağıdaki web sayfasından bulabilirsiniz:
www.antidiskriminierung.bremen.de

Ayrımcılık 
vakalarında danışma

!       Ayrımcılığın 
belirli şekillerinde 
danışmanlık
 Kökensel veya ırksal önyargı temelinde 
 ayrımcılığa karşı danışmanlık
•Çok sayıda sivil toplum bilgi merkezlerine aşağıdaki web 
 adresinden bulabilirsiniz: www.antidiskriminierung.bremen.de 
 ve Bremen vatandaş hattının 0421-361-0 
 no‘lu telefon numarasından.
•Bremen Eyaleti Entegrasyon Görevlisi

 Cinsiyet veya cinsiyet kimliği temelinde olan 
 ayrımcılıklara karşı danışmanlık
•Kadınlara eşit haklar için Bremen Merkez Dairesi, ZGF
•İstihdam ve Ekonomide Kadınlar Derneği
•Zib - Meslekte Gelecek
•Bremenli Erkek Çocuklar Ofisi Derneği
•Kadınlara ve kızlara karşı şiddet vakalarında 
 destek hakkında bilgi için 
 www.gewaltgegenfrauen.bremen.de bakınız.

 Özürlülüğe dayalı ayrımcılık danışmanlığı
 Bremen Eyaleti Ulusal Özürlüler Görevlisi 
 (engelli insanlar için kendi danışma ve diğer daire ve 
 danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler).

 Yaşa dayalı ayrımcılık üzerine danışmanlık
 Bremen kentinde yaşlılar temsilciliği (kendi danışma ve yaş 
 temelinde ayrımcılık konusunda danışmanlık veren diğer 
 daireler hakkında bilgi). 

 Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık danışmanlığı
 Gey ve lezbiyenler için danışma ve eylem merkezi derneği
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…iş hayatınız veya özel hayatınızda – 
hakkınız yeniyor, ayrımcılık yapılıyor mu veya 
tacize uğruyor musunuz?

• çünkü kökeninizden dolayı?
•  çünkü cinsiyet veya cinsiyet 
 kimliğinizden dolayı?
•  çünkü inancınızdan dolayı?
• çünkü dünyaya bakış açınızdan dolayı?
•  çünkü bir engelinizden dolayı?
•  çünkü yaşınızdan dolayı?
•  çünkü cinsel yöneliminizden dolayı?
•  çünkü ırksal önyargıdan dolayı?

Birçok insan haksız muameleye uğradığında 
kendisini emin hissetmemektedir. 
Bu yapılana müsaade ediliyor mu? Nasıl 
karşılık verebilirim?

Pek çok dezavantajlara ve ayrımcılıklara 
 karşı bir şeyler yapabilirsiniz?
Kim bana tavsiyelerde bulunabilir?
Nerede destek bulunabilir?
Olayların büyümesi halinde ne yapmalı?


