Diskrimineret af myndighederne?
Kontakt:
Josef W. Nielsen - formand for AEC
tlf: 53800470
mail: info@aec-phh.dk
Victor Bennett - Næstformand
mail: vb@aec-cph.dk
Gode råd i en krisesituation:
1. Forsøg at bevar fatningen - jo roligere du er, jo bedre.
2. Anmeld a
 ltid sagen til politiet så hurtigt som muligt - få hjælp af en som er flydende til
dansk, hvis ikke du selv er det.
3. Hav altid et vidne med som taler og forstår dansk, når du taler med den pågældende
myndighed.
4. Dokumenter din oplevelse (gerne på mobilen) - eller bed en anden gøre det for dig.
5. Bed altid om at få lov at se/høre, hvad de andre har dokumenteret om dig og din sag.
6. Forlad ikke rummet før du føler dig hørt og set og føler at din sag er i gode hænder.
7. Skriv hele sagen ned også udfaldet og send det til: info@aec-cph.dk - så kommer det
med i vores kartotek sammen med andre lignende sager. Det kan Afro Empowerment
Center (AEC) bruge politiks til at skabe større retssikkerhed for mennesker med
afrikansk baggrund (PAD) i Danmark. Du kan selvfølgelig være helt anonym, hvis du
ønsker det.
Her kan du få hjælp:
Politiet
www.politi.dk
tlf: 114 / 33 14 88 88
Børneombudsmanden - Rådgivning til børn, der bliver modarbejdet af kommunen,
anbringelsesstedet osv.
post@ombudsmanden.dk
Telefon: 33 13 25 12
Ligebehandlingsnævnet - en del af Ankestyrelsen
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet
Telefon: 33 41 12 00
mail: ast@ast.dk

Fri process - se om du kvalificerer dig til at modtage gratis retshjælp
www.civilstyrelsen.dk.
Tlf: 33 92 33 34
mail: civilstyrelsen@cevilstyrelsen.dk
FBU Forældrelandsforeningen
tlf. 70 27 00 27
mail: brevkassen@fbu.dk
Børns Vilkår - Rådgiver bl.a. om: Skilsmisse, mobning, omsorgssvigtede børn og børns
rettigheder
https://bornsvilkar.dk
Telefon:  35 55 55 59
Mail: bv@bornsvilkar.dk
BørneTelefonen:
www.bornetelefonen.dk
Telefon: 116 111
ForældreTelefonen:
35 55 55 57
Forældrerådgivningen:
http://foraeldreraadgivningen.dk
70 25 24 68
ak@skole-foraeldre.dk
Børnerådet - Sikrer børns rettigheder
Tlf. 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
Offerrådgivningen - Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og
chokerende oplevelser oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld
Tlf.: 72217221 (døgnåbent)
Mail: info@offerraadgivning.dk
Vigtige medier:
TV2:
1234@tv2.dk
Vil du sende en pressemeddelelse eller lignende til TV 2 NYHEDERNE, TV 2 NEWS eller
nyheder.tv2.dk? Skriv til:

Mail: plan@tv2.dk
Chefredaktion
 Christian Jensen (ansvarshavende)
 Anne Mette Svane (orlov)
E-mail: chefredaktionen@pol.dk
Politiken:
www.politiken.dk
 E-mail: nyheder@pol.dk
Redaktionschef
 Thomas Berndt
Telefon: 33 47 25 98
E-mail: thomas.berndt@pol.dk
Berlingske
tlf: 33 75 75 75
Personaleafdeling
Tlf.: 33 75 31 01
personale@berlingske.dk
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