دعوة لحضور مؤتمر العمل المنظم من قبل welcome2stayوال ذي س يقام ف ي  14ك انون الث اني /
يناير  ،2017في MUSA, Hagenweg 2a, Göttingen
من أجل حقوق اجتماعية متساوية للجميع و من أجل حق القدوم ،الرحيل ،و البقاء.
يسرنا دعوتكم و دعوة مجموعاتكم ،مبادراتكم ،و جمعياتكم لحضور مؤتمر العمل القادم المنظم من
قبل  welcome2stayفي  14كانون الثاني/ين اير  2016ف ي غ وتنغن ) .(Göttingenاله دف الرئيس ي
للمؤتمر هو التحضير ليام الحملة )(Aktionstageالتي أطلقنا الدعوة إليها و التي س تقام بي ن  18و
 23آذار/مارس  .2017و سيكون هذا اللقاء بنفس الوقت فرصة للتعارف و التشبيك.
نريد في أيام الحملة هذه أن نجعل طلباتنا الرئيسية مس موعة و مرئي ة فيم ا يخ ص ح ق الق دوم،
الذهاب ،و البقاء والحقوق الجتماعي ة المتس اوية للجمي ع .نري د أن تظه ر أي ام الحمل ة ه ذه ع دد
الماكن التي ما زال يعيش فيه ا مقترحن ا التض امني الب ديل لسياس ات التفرق ة القائم ة و للهج رة
المنظمة حسب معايير اقتصادية .سيكون أكثر التركيز خلل أيام الحملة على خلق حق البقاء بك ل
أشكاله و على النض ال ض د الترحي ل .يع د الترحي ل م ن العت داءات الك ثر عنف ا و راديكالي ة عل ى
الحقوق الجتماعية للجميع و لحق حرية الحرك ة و البق اء ،و لك ن بالنس بة للحكوم ة يع د الترحي ل
وسيلة فعالة لسياسات اللج وء المش ددة و ض م اليمي ن المهم ش .نري د و يج ب علين ا أن نناض ل
بصوت عال ضد كل ذلك .تجدون الدعوة ليام الحملة في هذا الرابطwww.welcome2stay.org :

سيكون مؤتمر العمل في كانون الثاني  /يناير مكانا للبحث عن أفكار خلقة :ما هي أشكال
النشاط الممكنة؟ ما هي تجارب النشاط الجيدة التي قمنا بها؟ ما هي الساليب الجديدة التي
يمكن تجربتها؟
من ناحية أخرى يجب علينا خلل المؤتمر مناقشة خطوات عملية للتحضير :هل يجب أن نوحد
الحملت المختلفة في أنحاء الدولة ،هل نحتاج إلى إجراءات لتوحيد العمل ،كخلق دوائر تنسيقية
مناطقية أو التركيز على أهم النشاطات على مستوى الدولة؟
ستجدون في السفل مقترح لبرنامج العمل
سيقام المؤتمر بين الساعة  12و  17في Hagenweg 2a, Göttingen, MUSA
يرجى التسجيل على العنوان التاليmail@welcome2stay.org :
مع أطيب التحيات ،فريق عمل welcome2stay

الوصول إلى مكان إقامة المؤتمر :يقع ال  MUSAعلى بعد  20دقيقة سيرا على القدام من
محطة القطار الرئيسية على طول نهر اللينا) (Leineأو ممكن أخذ الباص رقم  ،12 ،11أو  73حتى
Pfalz- Groner- Breite
رجاء صغير  :بما أننا نحتاج للمال للدفع لمكان إقامة المؤتمر و المترجمين ،نعتمد على تبرعاتكم.

مقترح لبرنامج العمل
 12.30 – 12ترحيب و تعارف < الفراد و المجموعات و توقعاتهم؟ ماهو هدف المؤتمر؟ التعارف
وإقرار برنامج العمل
 : 14.00 – 12.30تطوير أشكال للحملت من أجل أيام الحملة في دوائر العمل المناطقية* دائرة
عمل أفغانستان )(IL HH & Hazara Verein
 15.00 – 14.00فترة استراحة
 15.45 – 15.00تقديم نتائج نقاشات دوائر العمل
 :17.00 – 15.45إقرار أمور تنظيمية* دوائر عمل داعمة في المناطق و المدن ،مثل في برلين*
تنفيذ الحملت ،و التنسيق في كل أنحاء الدولة
 17:00انتهاء البرنامج

