
Atelye:  
“Leaving the queer 
bubble” –  PR (Karê 
Têkîlîya gel) û  
antremana media

Em we ji dil û can dawetî çalakiya polîtîk û zanistina  
hevzayendên LSBTTIQ penaber dikin. (bi alîkarîya navenda  
welat jibo polîtîk û zanistî)

Ev çalaki û zanistî ji bo mielim û aktivistê dilak ku rewşa “Queer Refugees” 
hevzayendê penaber  di nav gelda berfereh dikin. Bi tevlêbuna we û hemuyan wê di 
pratikda bê ceribandin li medyz almanî bi mijarê wxe cîh bigire.

Em dixwezin liser hevzayendî yên penaber Queer Refugees / LSBTTIQ di nav  
civakêda niqaş bikin, li ser xeber bidin û bifikirin em çawa çîroken din çav bikin û di 
nav civakêda ji xwe bawer û zane xwe nişan bidin. Fadi Saleh wê ji mera li ser  
“Critical Reflections on the Global Politics of Representing Syrian Queer Refugees“ 
(Sîyaseta Global hevzayendên Suriyê yên penaber rexne û niqaş) bifikirin û xeber 
bidin. Ji bo zanebuna pratik wê Joanna Stolarek ji Neue Deutsche Medienmacher  
(http://www.neuemedienmacher.de/) alîkarî bike. Li gel wê mesela niqaşê wê  
liser faşistî û medya civakî ye.

Li dawî  em dixwezin bi îmkanê  Digital Storytelling li hemberî feqen medya  
nîşan bidin.

Kengî
ji în 27.10.2017  
heya yekşem 29.10.2017

Cîh
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Mesrefên
Ev çalakî bê pereye, xwerin cihê  
razanê mewcud û bê pereye. 

Cihê çalakîyê ji kesên seqet rewaye.  
Heqê rê (bi trêne klasa 2. û basê) bi 
pêşta xebardane wê dan. Xwerin ji  
bo yê ku goşt û xwerina ji heywana 
naxun divê pêşta ilm bidin.

Qeyd
ji kerema xwera ji bo xwerina qeyda  
xwe bikin (ku alerji, nexweşî û kesên  
ku xwerinê ji heywana naxun) ji bo 
alîkarî û tercume heya 03.10.2017  
me xeberdar bikin : felicitas.grabow@
mh-stiftung.de
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