
 

٢٠٢ ٣   برنامه در ابتدای سال   

برگزاری  محل  

تا     خ          اول آوریل                       ساعت           تاری  

وورتمبرگ   بادن   استان پناهندگی  شورای طرف از مارس  ماه  اول  :انتشار تاریخ  

 

در شهر اشتوتگارت دعوت                 به این وسیله شما را به گردهمایی ابتدای سال جدید در روز اول آوریل     

:  ما برای شما برنامه بسیار جالب و متنوعی پیش بینی کرده ایم. سخنرانی اصلی مربوط به این سؤال است که  میکنیم. 

فتار نژادپرستانه داشته  از پناهندگان کار میکنند تا چه حدی میتوانند نژادپرست باشند یا ر انسانهایی که درجهت  پشتیبانی

  (                                ){مربوط به نژاد } و رنگ باشند. شما میتوانید یکی از این گروهها  را انتخاب کنید: اختیارات

بارۀ ایران. در   و یا در  و یا چگونگی کار اداره پناهجویان   و یا قوانین مربوط به حق ماندن در آلمان )                      (

جلسه اعضا و انتخاب رییس به برنامه    عصر هنگام بات و تبادل نظر امکانات کافی فراهم خواهد بود. تاراین میان برای 

 اظافه میشود. 

در زمینه پناهدگی است.  )بدون مزد(افتخاری و کار   همکاران افتخاری  اب در ارتبا ت برنامه مجانی است و   

                             محل:     

،  برنامه در محدودۀ پروژۀ " فعال برای پناهندگی" ، با پشتیبانی وزارت امور اجتماعی، سالمتی و پناهندگی اجرا میشود

" بلیط بخت آزمایی کد  با استفاده از امکانات محلی که استان ما تصویب نموده است. پشتیبانی های بعدی از "یونسکو" و  

آلمان".  پستی   

                              

 برنامه:

 ساعت          

ورود   و   نام ثبت   

 

           ساعت

گویی  آمد خوش   

 

     ساعت

کنید  حذف را پناهندگان از مالی حمایت قانون ، کافیست سال سی „  تشکیالت  معرفی „   

 

       ساعت

چه؟  اینکه یا .میکنم پشتیبانی  را پناهندگان که است سال سی مدت من نیستم، روس  من  :اصلی  سخنرانی   

؟ انسانهایی که درجهت  پشتیبانی از پناهندگان کار میکنند میتوانند نژادپرست باشند یا رفتار نژادپرستانه داشته باشندآیا   

در   ، به خود مشغول کرده است.یا بطور سازمانیو  ا  فعاالن اجتماعی را، شخصؤال در سالهای اخیر بسیاری از این س

    مورد بررسی قرار میگیرد.  ،این سؤال در محدودۀ  شناخت نژادپرستی واز دیدگاه حقوق بشر ،سخنرانی

 Bürgerräume West in der Bebelstraße 22, 70193 Stuttgart   : 
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از ، ،مرد و زن امور در اختصاصا   رفتاری، روشهای و اجتماعی  امور  در  روفسورپ (  پراساد  نیودیتا دکتر :سخنران  

پ  برلین سالومون، آلیس دانشگاه  

 

ساعت از                   

نوشیدن  هم با و نمایشگاه ناهار، وقت  

با همراه ـ ماال حسن  از “آزاد قلب „ نمایشگاه ناهار،  با همزمان مناسبت این به .میشود  ساله پنج  و  سی پناهندگی شورای  

میکنیم  دعوت نوشیدن به  را همه ـ موسیقی  

 

ساعت از   

کنید  انتخاب را زیر  گروههای از یکی  با کار  

 

یک  کاری گروه  :  

(         } مربوط به نژاد{)                                پوست اختیارات و رنگ  

د نمیگیر قرار  تبعیض مورد  پوستشان رنگ  بخاطر  که انسانهایی              

نظر تبادل برای فضایی کاری گروه  این .میشوند مواجه  نژادی تبعیض  با نیز خود حامی  های شبکه در حتی انسانها این  

این با کند ارایه امن فضایی و  محدوده  میبایستی کاری گروه  این  .همدیگر  تقویت و  یکدیگر با تارتبا راه از میکند، ارایه  

که است اشخاصی  برای دلیل همین به  و  کنند نظر تبادل یکدیگر  با نژادی تبعیض و پرستی  نژاد باره  در  بتوانند، که  هدف  

دارند  تجربه نژادپرستی زمینۀ در  

د  :سخنران   و   مجری   

دانشگاه از ،مرد و زن  امور در اختصاصا   رفتاری، روشهای و  اجتماعی امور در پروفسور ،  پراساد   نیودیتا دکتر  

برلین  سالومون، آلیس   

 

دو  کاری گروه   

رسمی  اقامت اجازۀ تا                        اقامت تحمل از                                     

اخراج احتمال به مربوط که مهمی امنیت  عدم احساس  با همراه  دایمی  ترس با میگیرند، اقامت تحمل که یپناهندگان  این  

میگیرندااااااااااااااااااااا اقامت تحمل که  آنهایی  برای ااااااا  ااااااااااااااااا ماندن اجازۀ از مواردی  .میکنند  زندگی آنهاست  

و تحصیل برای اقامت تحمل مثال برای   .میشوند  مربوط   وتی  متفا کامال    مقدمات و  شرایط  با  که  دارد، وجود  

ویا.میکنند هموار اقامت اجازۀ برای  را  راه که هسستند مواردی از   کار  به اشتغال به  مربوط  اقامت تحمل و  کارآموزی،  

بیشتر اقامت شانس جاری سال از  جدیدا   .میکنند تقویت زا  اقامت اجازل امکان … 25 پاراگراف ساسا بر اقامت اجازل  

شانس آخرین  عنوان  به  را                                سخت موارد  عنوان تحت  درخواست با میتوان نهایت در  .است شده  

مینماید ایجاد  نظر  تبادل  و ارتبات انامک و  میکند  آشنا مهم مطالب با را شما گروه این ، نمود آزمایش  

ئ ) اولم شهر از مدافع وکیل ( کالین  ماریا  :مجری     

 

ئ  “ها خارجی امور اداره „ با آشنایی   :سه  کاری گروه   

رسیدگی برای کارلسروهه شهر در دولتی  ریاست  نمایندۀ  ،دارند قرار  پایین مراحل در  که   خارجی  اطباع امور ادارات  

شود  رعایت پاسپورت بودن دارا  به مربوط قوانین میکنند، سعی ادارات این ی  .هستند   اقامت تحمل و اقامت اجازۀ   به      

١٢ꓽ١٥ 

  ١٣ꓽ٤٥ 
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استفاده مورد پاسپورت بجای  که  مدارکی  تهیۀ ارتبات این  در  و  پاسپورت   تهیۀ  امکان عدم  تعیین و بررسی همچنین  

در مذکور اقامت درخواست  ( درخواست رد  به  مربوط  مسایل چنینهم این بر عالوه   .آنهاست عهدۀ  به میگیرد قرار  

صورت در پناهندگی عنوان  انقضای تعیین  همچنین و پناهندگی، یافتن  پایان به مربوط  اقدامات انجام جهت در ، )باال  

خارجی امور  ادارۀ  کار چگونگی به مربوط مطالب  سه، کاری گروه این در   .کشور از خارج در مدت طوالنی  اقامت  

میگیرد قرار  بررسی مورد  آنها رفتاری قابلیتهای و گیری تصمیم برای آنها امکانات آنها، تشکیالت چگونگی ،ها .  

بود خواهد  کافی وقت نظر تبادل و  سؤالها برای .   

ی   نامعلوم    :مجری     

 

چهار  کاری گروه   

پناهندگی  برای آلمان در  و کنند می مبارزه آزادی  برای ایران در  

 

و  شکنجه  تجاوز، دستگیری، تعقیب، مورد و  میکنند  تضاهرات بشر حقوق  برای  گذشته سال پاییز از   ایران  در  مردم  

میشوند  متحمل  را آسیبها بیشترین جریانات این از خانمها  مخصوصا     .میگیرند قرار  قتل .   

گذشته به نگاهی و میکند گزارش   خانمها  دیدگاه از  را ایران  در حاظر   شرایط  „ ِشفِر  فرناز„  کاری  گروه این  در   

فدرال ادارۀ„ کلی گیری نتیجه   موضوع  دارد، اشتغال وکالت شغل به که „ نته  الرا „ خانم  نهایت در   .افکند می حال و  

امنیت ارایۀ بارۀ در ادگاههاد گیری تصمیم  و  حال و گذشته  در  ایران  جریانات از                   “ پناهندگی برای                  

بود  خواهد موجود  نظر  تبادل و سؤال برای فضا .میکند  ارزیابی  را آلمان  در ها ایرانی  از پشتیبانی  و  

 

ها مجری                  :  

و    ) حال شوبیش از اجتماعی  فعال و راهنما و  روانشناس  ( شفر  فرناز   خانم     

ی   ) مانهایم شهر از مدافع وکیل(  نته  الرا      

 

اا                       تا                   تعسا                  

 استراحت

 

 

اتاا          ت                       تا                   تساع                  

ورتمبرگ بادن  استان پناهندگان  انجمن  یاعضا جلسۀ   

ی رؤسا انتخاب امسال .نمایند شرکت جلسه این در که میشود دعوت  عالقمندان  همۀ و پشتیبان اعضای  اعضا، همۀ از  

پ !کنید  شرکت شدن  انتخاب برای میتوانید هم شما .است نظر مدّ بعدی  رؤسای همچنین  و اول، درجۀ  

BAMF 

١٥ꓽ١٥ ١٥ꓽ٣٠ 

١٥ꓽ١٧ ٣٠ꓽ٣٠ 


