کنفرانس تابستان
شنبه  23 ،ژوئیه  ، 17:00 -- 09:45 ، 2022اشتوتگارت
ن
اولی کنفرانس به صورت حضوری در شهر اشتوتگارت پس از دو سال و نیم وقفه کرونا دعوت
ما خوشحال هستیم که شما را به
ن
ن
تابستان امسال روز شنبه  2022 Juli 23برگزار یم شود .ما یک برنامه هیجان انگی و متنوع را جمع آوری کرده
کنیم! کنفرانس
ن
ن
ایم.
سخی نان  Keynoteدر مورد اسکان پناهندگان اوکراین و دیگر کشورها و همچنی تجزیه و تحلیل آن خواهد بود .عالوه بر
ی
این ،شما یم توانید ن
بی برنامه های مختلف در رابطه با موضوعان مانند اوکراین ،افغانستان ،حفظ سالمت در محل کار و
ن
حفاظت از کودکان را انتخاب کنید .در این ن
مختلف برای شبکه سازی و تبادل وجود خواهد داشت.
بی فرصت های
ن
داوطلبان است که با پناهندگان کار یم کنند.
این کنفرانس رایگان است و در درجه اول برای
مهلت پایان ثبت نام روز چهارشنبه  20.07.2022تا ساعت  14:00یم باشد.
مکانBürgerräume West at Bebelstraße 22, 70193 Stuttgart, Germany:
این کنفرانس در چارچوب پروژه "فعال برای ادغام" برگزار یم شود که توسط وزارت امور اجتمایع ،بهداشت و ادغام با صندوق
دولت مصوب پارلمان ی
های ی
ن
تأمی مایل یم شود .این بودجه توسط کمک های سازمان ملل متحد بخش
وورتمیگ
ایالت بادن-
ر
کش کد ی
پناهندگان و قرعه ی
ن
تأمی یم شود.
پست آلمان

برنامه
 :.a.m 09:30ثبت نام و ورود
 10:00صبح :خوش آمدید (،Lusia Braßرئیس اول شورای پناهندگان)
ی
 :10:15سخنان  :Keynoteهمبستگ و نابرابری :پناهندگان از اوکراین و کشورهای دیگر
آمی مجبور به ترک خانه های خود یم شوند .حیت ن
بار دیگر هزاران نفر به دلیل یک درگیی خشونت ن
کالن از جنگ در اوکراین و
ی
ی
اقدامان دور از ی
دسیس برای پذیرش پناهندگان اوکر ن
همبستگ زیادی با اوکر ن
ایت به طور رسی ع و غی
ایت ها وجود دارد .آلمان با
آمی در دیگر مناطق جهان به مراتب ی
همی حال درگیی های خشونت ن
ن
کمی مورد توجه قرار یم گیند.
پیچیده انجام داده است .در
ی
ن
پناهندگان این کشورها و همچنی فرار از  BIPoCاز اوکراین حمایت اجتمایع و سیایس کمیی دریافت یم کنند .در عوض آنها موانع
بوروکراتیک باالتر و احساسات نژادپرستانه را تجربه یم کنند .چه پیامدهای سیایس و اجتمایع در رابطه با تعامل با پناهندگان به
روش های مختلف دارد؟ چگونه یم توانیم پل بسازیم و از یک جامعه دوگانه دوری کنیم؟
ن
سخیان :ان.ان.
 11:15صبح :.نوشیدن قهوه
 : 11:30برنامه مرحله اول
ی
ی
آموزیس مربوط به اوکراین ،افغانستان و حفاظت سالمت در
آموزیس را انتخاب کنید .برنامه های
از چهار گزینه زیر یک برنامه
ی
آموزیس تکرار خواهد شد .برنامه حفاظت از کودکان تنها در فاز اول برگزار خواهد شد.
مرحله دوم
برنامه اول :پناهندگان از اوکراین :برریس اجمایل از وضعیت قانون
از زمان آغاز جنگ در اوکراین هزاران نفر به اروپا و آلمان یم گریزند .اتحادیه اروپا از جمله با اتخاذ دستورالعمل «هجوم های توده
ی
ی
ای» واکنش نشان داد .اوکر ن
ایت ها به این ترتیب یم توانند بدون نیاز رسیدگ به روند پناهندگ مجوز اقامت اخذ کنند .این برنامه
ن
ن
یک برریس کیل از مسائل مربوط به اقامت و حقوق اجتمایع که در حال حاض برای پناهندگان اوکرایت به وجود یم آید را یم دهد:

1

ی
تعهدان با اجازه اقامت با توجه به §  AufenthG 24مرتبط است؟ وضعیت اتباع کشور سوم از اوکراین چطور
چه حقوق و
است؟ در این برنامه یم توان پرسش ها و تجربیات را با هم مورد بحث قرار داد.
ن
وورتمیگ) و Wolfgang
سخیانان( Manfred Weidmann :وکیل  ،Tübingenعضو هیئت مدیره شورای پناهندگان بادن-
ر
( Armbrusterمعاون رئیس دادگاه اداری .))Sigmaringen
برنامه  :2درخواست کمک از افغانستان
قدرت ی ن
گرفی طالبان در افغانستان در ماه اوت سال گذشته باعث احساس رعب و وحشت در رسارس جهان شد .اما پس از چند
هفته به ندرت گز ی
اریس از افغانستان شد واز از اذهان عمویم ناپدید شد ،ی
حت اگر اوضاع در آنجا همچنان رو به وخامت یم گذارد.
ی
تخلیه افغان های آسیب دیده پیچیده است و برنامه ای برای پذیرش افغان های بیشی در آلمان هنوز در نامعلوم است ،در حایل
که هزاران نفر از جان خود یم ترسند .صادق زارتیال در مورد وضعیت منطقه گزارش خواهد داد  -که چگونه زنان ،هزاره ها و
ی
کودکان از حقوق خود محروم یم شوند ،چگونه مقاومت در برابر طالبان تشکیل یم گید و چگونه مشکالت اقتصادی بر زندگ
روزمره آنان تاثی یم گذارد Tarek Alaows .در مورد گزینه ها و چشم انداز محدود پذیزش برای آسیب دیدگان ،کارمندان محیل و
ن
همچنی برنامه های سیایس دولت صحبت خواهد کرد.
اعضای خانواده و
ن
وورتمیگ).
سخیانان( Tarek Alaows :پل هوان کابل) و ( Sadig Zartilkaعضو هیئت مدیره شورای پناهندگان بادن-
ر
کارگاه  :3حفاظت از سالمت در محل کار :داشت حقوق ،گرفت حقوق
ی
حقوق ی
ایمت شغیل است .اما افرادی که در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده اند ن
گسیده ای برای سالمت و ن
نی
آلمان دارای سیستم
ن
ی
بیشیی مواجه هستند .ن
ین
دانسی و درک این مقررات مشکل دارند.
ایمت
پناهندگان که در آلمان کار یم کنند هنوز با چالش های
در
ی
ن
ن
سالمت به این معت است که کارفرمایان موظف به آگایه داشی از اثرات بلند مدت کار بر سالمت کارکنان خود هستند و در قبال
آن مسولیت دارند .باید از بیماری های شغیل و اختالالت مرتبط با کار جلوگیی کرد .بنابراین آگایه و وظیفه مراقبه کارفرما درباره
مقررات ساعات کاری روزانه ،ی
ن
تجهیات کاری ،کمک های اولیه ،پیشگیی از حوادث و غیه مهم است.
اسیاحت،
این برنامه برای کمک به پناهندگان برای آگایه و مطالبه حقوق خود در زمینه حفاظت از سالمت در محیط کار در نظر گرفته شده
است.
ن
سخیان( Walter Lukas :داوطلب در بخش آموزش و پرورش )ver.di

برنامه  :۴حفاظت در برابر خشونت :کودکان پناهنده و حمایت از کودکان
ی
زندگ با ی
عزن داشته باشند که در آن هم یم توانند تکامل خود را آزادانه شکوفا کنند و هم از خشونت،
همه کودکان حق دارند
ی
بیشی ،تحت حفاظت ویژه ای قرار یم
غفلت و سوء استفاده محافظت شوند .کودکان پناهنده به دلیل خصوصا آسیب پذیری
ی
ی
گیند .وضعیت زندگ آنها از بسیاری جهات پرمخاطره است .به عنوان مثال ،آنها اغلب در یرسایط سخت زندگ هممراه با کمبود
ی
حریم خصویص زندگ یم کنند ،با آینده ای نامشخص برای ماندن در آلمان مواجه هستند ،افراد مورد اعتماد خود را از دست داده
ین
ساخی از هر نوع خشونت و روش
اند و نضبه رویح احتمایل را در کشور خود یا در حال فرار تجربه کرده اند .هدف این برنامه آگاه
های مقابله و حمایت از آن است.
برای سواالت شما و بحث ی
مشیک محیل مشخص در نظر گرفته شده است.
ن
سخیان :کارمند مرکز حفاظت از کودکان اشتوتگارت ()KISZ
 :15.00 - 13.30اسناحت ظهر (مبتن بر هدایا) و خرید مواد موجود
در طول ی
وورتمیگ در بخش های
اسیاحت ظهر ،شما این فرصت را خواهید داشت که با نوآوری ها و پروژه ها از رسارس بادن-
ر
مختلف ،شبکه سازی کنید ،اطالعات به دست آورید و تبادل نظر کنید.
 :15:00برنامه بخش دوم با ادامه برنامه های  2 ،1و 3
از برنامه های  1تا  3یگ را انتخاب کنید .این ها از بخش اول برنامه ها تکرار خواهد شد.
 :17:00پایان کنفرانس

2

