
Workshop:  
“Leaving the queer  

bubble” – PR  
and media training

صمیامنه از شام برای رشکت در دوره آموزشی  گروه پناهندگان و کوییرها 

دعوت به عمل می آوریم. در این دوره آموزشی  با رویکردی سیاسی به 

موضوع دگرباشان ، فرار، مهاجرت و پناهندگی” خواهیم پرداخت.)هزینه از 

طرف مرکز آموزش سیاسی فدرال پرداخت میشود(

این دوره آموزشی برای کارمندان حوزه آموزش و پرورش، فعالین این حوزه و افرادی که مایل به 

اطالع رسانی درباره »پناهندگان کوییر« در جامعه هستند می  باشد.به همراه دیگر رشکت کنندگان 

راهکردهای عملی  و اسرتاتژی ها را تجربه می کنیم و یاد می  گیریم تا بتوانیم موضوع خود را در 

رسانه ها و فضای مطبوعاتی گسرتش دهیم.

ما می  خواهیم دربارٔه گفتامن رایج در جامعه درباره پناهندگان کوییر و دگرباش، فرار ، مهاجرت  و 

پناهندگی  صحبت کنیم و تعمق کنیم که چگونه می  توانیم بدون قربانی منایی  با تصویر و داستان این 

موضوع را قابل رؤیت و با قدرت بیشرتی خود را منایان و منایندگی کنیم. فادی صالح درباره »بازتابهای 

انتقادی درمقابل سیاست جهانی  در منایندگی پناهجویان کوییر از سوریه »بحث خواهد کرد.«

جوانا ستوالرک از فعالین رسانه  های آملان )http://www.neuemedienmacher.de( برای آموزش 

مهارت های عملی  مقدماتی همراه ما خواهد بود. همینطور درباره برخورد با نژادپرستی در رسانه های 

آملان صحبت خواهیم کرد.

درنهایت بهمراه دنیس صدیق کیرشبام )i,Slam( و تریک تسفو مترینی خواهیم داشت برای داستان 

رسایی دیجیتالی و همینطور مرزها و خطرات منایندگی یا خودمنایندگی را برسی  خواهیم کرد.

زمان

جمعه، ۲۷ اکترب تا یکشنبه

 ۲۹ اکترب ۲۰۱۷

مکان
Jugend- und Bildungshaus  

Tettenborn e. V.
Klettenberger Str. 6
37441 Bad Sachsa

هزینه

رشکت در برنامه مجانی  است، بهمراه مکان 

خواب و غذا.

برنامه برای رشکت افراد با سندلی  چرخدار 

امکان پذیر میباشد. با هامهمنگی قبلی  هزینه 

رفت و آمد)قطار کالس دوم یا اتوبوس( قابل 

پرداخت می باشد. خورد و خوراک فقط با 

سبزی جات است.)وگتاریش و وگان)

ثبت نام

 ثبت نام برای دوره آموزشی به 

 همراه اطالعات الزم ) گیاهخواری،

  آلرژی وغیره( و در صورت نیاز

  همراهی ویژه تا تاریخ ۲۰۱۷/۱۰/۰۳ :

felicitas.grabow@mh-stiftung.de 
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