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Rassismus-Film/Film o rasismu
(http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassism
us-begegnen)

(http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassism
us-begegnen)

Stell dir vor, du kriegst keine Wohnung bei den
Vermietern, weil dein Aussehen nicht passt.

Představ si, že ti nikdo nepronajme byt,
poněvadž se mu nelíbí tvůj vzhled.

Stell dir vor, du gehst zum Endspiel deiner
Fußballmannschaft und die Fans der
Gegnermannschaft beschimpfen die Spieler und
machen sich über ihre Herkunft lustig.

Představ si, že jdeš na závěrečný zápas tvého
fotbalového týmu a fanoušci protivníka nadávají
hráčům a vysmívají se jejich původu.

Stellt dir vor, der Türsteher lässt dich nicht in die Představ si, že vyhazovač tě nepustí na
Disko, weil schon genug von deiner Sorte drinnen diskotéku, poněvadž už je vevnitř hodně
sind.
takových jako ty.
Und jetzt stell dir vor, das ist die Realität.

A teď si představ, že to je realita.

Menschen, die nicht weiß sind, werden bei der
Wohnungs- und Jobsuche massiv benachteiligt.
Denn für viele bedeutet Nicht-weiß-sein NichtDeutsch-Sein. Ein Drittel aller Befragten NichtWeißen gab an, bei der Wohnungssuche
benachteiligt worden zu sein.

Lidé, kteří nejsou bílí, jsou masivně znevýhodněni
při hledání bydlení a práce. Protože pro mnoho
lidí znamená, že kdo není běloch, není Němec.
Třetina všech dotázaných nebělochů uvedla, že
při hledání bydlení byli znevýhodněni.

Rassistische Gesänge und Affenlaute sind in
Fußballstadien keine Seltenheit. Fußballprofis
wie Gerald Asamoah und Jerome und KevinPrince Boateng berichten, wie sie rassistische
Beleidigungen erfahren haben. Im Gegensatz
dazu kommen rassistische Vorfälle in den
unteren Liegen weniger zur Sprache und
statistisch werden diese Vorgänge bisher nicht
erfasst.

Rasistické písně a napodobování zvuků, které
vydávají opice, nejsou na fotbalových stadionech
žádnou vzácnou událostí. Fotbaloví
profesionálové jako Gerald Asamoah a Jerome a
Kevin-Prince Boateng uvádějí, že se setkali s
rasistickými urážkami. Na rozdíl od toho se méně
mluví o případech rasismu v nižší lize a statisticky
nejsou tyto případy dosud podchyceny.

Rassistische Diskriminierungen finden überall
statt: in der Bahn, auf der Straße, auf dem Amt.
2009 gab jede dritte Person mit
Migrationsgeschichte an laut einer Umfrage der
EU in der jüngsten Vergangenheit
Diskriminierung am eigenen Leib erfahren zu
haben.

Rasistická diskriminace se odehrává všude: ve
vlaku, na ulici, na úřadech. V roce 2009 uvedla
podle jedné ankety EU každá třetí osoba s
migračním původem, že zažila v nedávné
minulosti diskriminaci na vlastní kůži.
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Rassismus ist für viele Menschen in Deutschland
eine Alltagserfahrung. Aus rassistischen Motiven
werden Menschen diskriminiert, verletzt und
ermordet.

Rasismus je pro mnoho lidí v Německu
každodenní zkušenost. Lidé jsou z rasistických
důvodů diskriminováni, zraňováni a vražděni.

Menschen mit ausländisch klingenden Namen
werden bei Bewerbungen benachteiligt. Ein
Drittel der Befragten, deren Eltern aus der
Türkei, Afrika, Asien oder Lateinamerika
kommen, berichtete über Benachteiligungen am
Arbeitsmarkt.

Lidé s cize znějícími jmény jsou znevýhodněni při
hledání práce. Třetina dotázaných, jejichž rodiče
pocházejí z Turecka, Afriky, Asie nebo Latinské
Ameriky, hovoří o diskriminaci na pracovním
trhu.

Flüchtlinge sind in Deutschland massiver
Ablehnung und Gewalt ausgesetzt. Die Zahl der
Anschläge steigt. Die Zahl der rechtsextremen
Delikte gegen Flüchtlingsunterkünfte hat sich von
2012 auf 2013 mehr als verdoppelt. Im 1.
Halbjahr 2014 gab es 34 Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte. 18 davon waren
Brandanschläge.

Uprchlíci jsou v Německu vystaveni masovému
odmítání a násilí. Počet útoků narůstá. Počet
pravicově extremistických trestných činů proti
ubytovnám pro uprchlíky se v letech 2012 až
2013 více než zdvojnásobil. V 1. pololetí roku
2014 proběhlo 34 útoků na ubytovny pro
uprchlíky. 18 z nich byly žhářské útoky.

Die rechtsextreme Terrorgruppe
nationalsozialistischer Untergrund – kurz NSU –
ermordete 10 Menschen. 9 davon aus eindeutig
rassistischen Motiven. Durch Bombenanschläge
und Banküberfälle des NSU wurden zudem viele
Menschen verletzt.

Pravicově extremistická teroristická skupina
Národně socialistické podzemí – krátce NSU –
zavraždila 10 lidí. 9 z jednoznačně rasistickým
motivů. Při bombových útocích a přepadnutích
bank NSU bylo navíc zraněno mnoho lidí.

Du kannst etwas verändern. Informiere dich und
engagiere dich gegen Rassismus und
Diskriminierung.

Ty to můžeš změnit. Informuj se a angažuj se
proti rasismu a diskriminaci.

Mehr auf www.bpb.de.

Více na www.bpb.de.
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Rassismus-Film
(http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassismus-begegnen)

Stell dir vor, du kriegst keine Wohnung bei den Vermietern, weil dein Aussehen nicht passt.
Stell dir vor, du gehst zum Endspiel deiner Fußballmannschaft und die Fans der Gegnermannschaft
beschimpfen die Spieler und machen sich über ihre Herkunft lustig.
Stellt dir vor, der Türsteher lässt dich nicht in die Disko, weil schon genug von deiner Sorte drinnen
sind.
Und jetzt stell dir vor, das ist die Realität.
Menschen, die nicht weiß sind, werden bei der Wohnungs- und Jobsuche massiv benachteiligt.
Denn für viele bedeutet Nicht-weiß-sein Nicht-Deutsch-Sein. Ein Drittel aller Befragten NichtWeißen gab an, bei der Wohnungssuche benachteiligt worden zu sein.
Rassistische Gesänge und Affenlaute sind in Fußballstadien keine Seltenheit. Fußballprofis wie
Gerald Asamoah und Jerome und Kevin-Prince Boateng berichten, wie sie rassistische Beleidigungen
erfahren haben. Im Gegensatz dazu kommen rassistische Vorfälle in den unteren Liegen weniger zur
Sprache und statistisch werden diese Vorgänge bisher nicht erfasst.
Rassistische Diskriminierungen finden überall statt: in der Bahn, auf der Straße, auf dem Amt. 2009
gab jede dritte Person mit Migrationsgeschichte an laut einer Umfrage der EU in der jüngsten
Vergangenheit Diskriminierung am eigenen Leib erfahren zu haben.
Rassismus ist für viele Menschen in Deutschland eine Alltagserfahrung. Aus rassistischen Motiven
werden Menschen diskriminiert, verletzt und ermordet.
Menschen mit ausländisch klingenden Namen werden bei Bewerbungen benachteiligt. Ein Drittel
der Befragten, deren Eltern aus der Türkei, Afrika, Asien oder Lateinamerika kommen, berichtete
über Benachteiligungen am Arbeitsmarkt.
Flüchtlinge sind in Deutschland massiver Ablehnung und Gewalt ausgesetzt. Die Zahl der Anschläge
steigt. Die Zahl der rechtsextremen Delikte gegen Flüchtlingsunterkünfte hat sich von 2012 auf 2013
mehr als verdoppelt. Im 1. Halbjahr 2014 gab es 34 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. 18 davon
waren Brandanschläge.
Die rechtsextreme Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund – kurz NSU – ermordete 10
Menschen. 9 davon aus eindeutig rassistischen Motiven. Durch Bombenanschläge und
Banküberfälle des NSU wurden zudem viele Menschen verletzt.
Du kannst etwas verändern. Informiere dich und engagiere dich gegen Rassismus und
Diskriminierung.
Mehr auf www.bpb.de.
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Film o rasismu
(http://www.bpb.de/mediathek/197285/rassismus-begegnen)

Představ si, že ti nikdo nepronajme byt, poněvadž se mu nelíbí tvůj vzhled.
Představ si, že jdeš na závěrečný zápas tvého fotbalového týmu a fanoušci protivníka nadávají
hráčům a vysmívají se jejich původu.
Představ si, že vyhazovač tě nepustí na diskotéku, poněvadž už je vevnitř hodně takových jako ty.
A teď si představ, že to je realita.
Lidé, kteří nejsou bílí, jsou masivně znevýhodněni při hledání bydlení a práce. Protože pro mnoho
lidí znamená, že kdo není běloch, není Němec. Třetina všech dotázaných nebělochů uvedla, že při
hledání bydlení byli znevýhodněni.
Rasistické písně a napodobování zvuků, které vydávají opice, nejsou na fotbalových stadionech
žádnou vzácnou událostí. Fotbaloví profesionálové jako Gerald Asamoah a Jerome a Kevin-Prince
Boateng uvádějí, že se setkali s rasistickými urážkami. Na rozdíl od toho se méně mluví o případech
rasismu v nižší lize a statisticky nejsou tyto případy dosud podchyceny.
Rasistická diskriminace se odehrává všude: ve vlaku, na ulici, na úřadech. V roce 2009 uvedla podle
jedné ankety EU každá třetí osoba s migračním původem, že zažila v nedávné minulosti diskriminaci
na vlastní kůži.
Rasismus je pro mnoho lidí v Německu každodenní zkušenost. Lidé jsou z rasistických důvodů
diskriminováni, zraňováni a vražděni.
Lidé s cize znějícími jmény jsou znevýhodněni při hledání práce. Třetina dotázaných, jejichž rodiče
pocházejí z Turecka, Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, hovoří o diskriminaci na pracovním trhu.
Uprchlíci jsou v Německu vystaveni masovému odmítání a násilí. Počet útoků narůstá. Počet
pravicově extremistických trestných činů proti ubytovnám pro uprchlíky se v letech 2012 až 2013
více než zdvojnásobil. V 1. pololetí roku 2014 proběhlo 34 útoků na ubytovny pro uprchlíky. 18 z
nich byly žhářské útoky.
Pravicově extremistická teroristická skupina Národně socialistické podzemí – krátce NSU –
zavraždila 10 lidí. 9 z jednoznačně rasistickým motivů. Při bombových útocích a přepadnutích bank
NSU bylo navíc zraněno mnoho lidí.
Ty to můžeš změnit. Informuj se a angažuj se proti rasismu a diskriminaci.
Více na www.bpb.de.

