دعوت به نشست کنفرانس «خوشامدید برای اقامت»
فعالین و اکتیویستهای عزیز،
کنفرانس «خوشامدید برای اقامت» در تاریخ  14ژانویه 2017برگزار می شود  .این کنفرانس
یکروزه از ساعت  12ظهر تا  5بعد از ظهر در محل «موسا» در خیابان «هاگه ِوگ پالک  2آ» در
شهر گوتینگن انجام می شود.
;MUSA
14. Januar 2017
Hagenweg 2a Göttingen
ما شما یا گروه و سازمانتان را برای همکاری و هماهنگی با «خوشامدید برای اقامت» به این
کنفرانس یکروزه در شهر گوتینگن دعوت می کنیم.
کنفرانس روز  14ژانویه در شهر گوتینگن در واقع برای سازماندهی و هماهنگی کمپین پیش رو
که در تاریخ  18تا  23ماه مارچ (ماه مارس  )2017است ،برگزار می شود .این کمپین در تاریخ
ماه مارس از طرف «خوشامدید برای اقامت» فراخوانده شده است و کنفرانس یکروزه در  14ژانویه
امسال ( )2017با هدف جمع آوری ایده ها ،ارتباطات شبکه ای با گروهها و افراد و همکاری
سازمانی در شهر گوتینگن برگزار می شود.
کمپین ماه مارس امسال با تاکید بروی «حق رفت و آمد و اقامت انسانها» در هر کشور و شهری
که می خواهند زندگی کنند و عالقه به اقامت دارند ،فراخوانده شده است .مرکز ثقل کمپین،
حقوق برابر برای همه است .همچنین مبارزه «علیه دیپورت» و «مبارزه علیه اخراج اجباری» ،چرا
که دیپورت بزرگترین خشونت به انسان و آزادی اش است و دیپورت در واقع زیر پا گذاشتن حق
طبیعی و ابتدایی انسان است  .اغلب حکومتها و همچنین حکومت آلمان ،حق طبیعی/ابتدایی
انسان که آزادی در انتخاب محل زندگی است را ،زیر پا می گذارند .آنان حق «برابری و آزادی در
رفت و آمد آزاد» و «حق اقامت آزاد» را زیر پا گذاشته و پناهجویان را دیپورت و اخراج می کنند .در
وبسایت زیر شما می توانید اطالعاتی در مورد جنبش «خوشامدید برای اقامت» و فراخوان کمپین
عمومی ماه مارس ،کسب کرده و با ما مبارزه تان را علیه دیپورت پناهجویان ،هماهنگ کنید.
www.welcome2stay.org
در کنفرانس یکروزه در شهر گوتینگن ما امیدواریم در مورد ایده های تازه به گفتگو نشسته و
تجاربمان را در مبارزه علیه دیپورت بیکدیگر منتقل کنیم .همچنین ایجاد ارتباط و ایجاد هماهنگی و
همکاری ایالتی ،شهری و بین المللی را متحقق کرده و حرکتهای مبارزاتی مان را قویتر کنیم.
چه ایده های خالق مبارزاتی را می توانیم هنوز بکار بسته و عملی کنیم؟
تجارب مثبت و عملی را بیکدیگر انتقال دهیم و چه ایده های عملی مبارزاتی دیگری وجود دارند و
چگونه آن ها را بکار بسته و امتحان کنیم؟
برای شرکت در کنفرانس یکروزه در شهر گوتینگن و همکاری با ما و تماس ،می توانید از ایمیلهای
زیر استفاده کنید.
goettingen@welcome2stay.org

mail@welcome2stay.org

محل کنفرانس ،مرکز فرهنگی «موسا» است که با اتوبوسهای شماره ی  11یا  12یا  73از
ایستگاه اصلی قطار بطرف فالز-گرونه-برایته
Bus Nr. 11, 12, 73 bis Pfalz-Groner-Breite
و یا پیاده از کنار رود الینه (جهت برعکس جریان آب ،پایین رودخانه ی الینه) حدود  20دقیقه از
ایستگاه اصلی قطار دور می باشد.
از آنجا که ما برای محل کنفرانس و مترجمان پول پرداخت می کنیم ،نیازمند به کمکهای مالی
شما می باشیم .در صورت امکان به ما کمک مالی کنید.
پیشنهادی برای برنامه ی کنفرانس
از ساعت  12:00تا  12:30خوشامدگویی و معرفی گروههای و افراد شرکت کنند و انتظارات و
نیازهای آنان از کنفرانس
هدف کنفرانس چه می باشد؟
اعالم نظرات و تصمیم گیری در مورد نکاتی که کنفرانس به آنها باید بپردازد.
 12:30تا  14:00ایجاد کارگروهها
اعالم و پیشنهاد در مورد فرم اکسیونها و فعالیتهای کمپین ماه مارس در کار-گروههای منطقه ای
کارگروه افغانستان (گروه کاری انجمن هزاره جات -افغانستان) و گروه کاری «ای -ال -ه ه »
 14:00تا  15:00وقت استراحت
 15:00تا  15:45اعالم نتایج کارگروهها
 15:45تا  17:00هماهنگی سازمانی و گفتگو برای چگونگی تحقق ایده ها
تقسیم کاری برطبق منطقه ای و یا شهری و یا بمانند شهر برلین ،محفلی (محفل شهر برلین)
گفتگو در رابطه با چگونگی اجرا و تحقق عملی اکسیون
هماهنگی فرا ایالتی و سراسری
 17:00پایان کنفرانس
با درودها و سالمهای صمیمانه
محفلی از «خوشامدید برای اقامت»

