
ورکشاپ :
ھم جنس پسند اور پناہ گزین : «ھم 

جنس پسندی کےحصار سے نکلتے 
ہوئے»-  پی آر اور تربیِت زرائع ابالغ

ہم آپ کو اپنے منصوبے ھم جنس پسندی اور پناہ گزینوں )ایل جی بی ٹی 

ٹی ای کیو( سے قطع تعلقی/ ہجرت / سیاسی پناہ اور راِہ فرار کے متعلق 

سیاسی تعلیم کے تحت اس تقریب میں دعوت دیتے ہیں۔ (یہ منصوبہ 

وفاقی ادارہ برائے سیاسی تعلیم کے تعاون سے چل رہا ہے۔)

 ہم ٹریرنز، رسگرم کارکنوں اور سیاسی تعلیم کے اساتذہ کو مدعو کرتے ہیں جو وسیع پیامنے پر 

عوام کے سامنے اس موضوع » ھم جنس پسند پناہ گزین » پربات چیت کرنا چاہتے ہیں۔  رشکاء کے 

ساتھ  آپ کو جرمن صحافت ارو ذرائع ابالغ کےاندر اپنے موضوعات سے متعلق، َعملی طریقہ کاراور 

حکمِت عملی کی جانکاری کا موقع بھی ُمیرس آئے گا۔

ہامرے سامجی مباحثوں کا مقصد ھم جنس پسند پناہ گزین اور )ایل جی بی ٹی ٹی ای کیو(  کی 

ہجرت/ سیاسی پناہ اور راِہ فرار  کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ ہم مختلف تصاویر اور کہانیوں کی 

مدد سے ایسی حکمت َعملی  تشکیل دینا چاہتے ہیں جو  خود کو مظلومیت کی تصویر سے باہر 

نکالنے اور خود کی منائندگی کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو۔

فادی صالح ہامرے ساتھ »شامی ھم جنس پسند پناہ گزینوں کی عاملی سیاست پر ناقدانہ عکاسی » 

پرگفتگو کریں گے۔ ایک بنیادی تربیت ابالغ کے ذریعے 

 Joanna Stolarek of Neue Deutsche  Medienmacher
)/http://www.neuemedienmacher.de( اپنے رشکاء سے َعملی ذرائع ابالغ کے تعارف کے 
ساتھ  جرمن ابالغ کے پیرائے میں نسل پرستی کی سمت شناسی کے لیے حکمت عملی کے حوالے 

سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور آخر میں ڈینس صادق کرسچبوم )i,Slam( اور طارق ٹیسفو، خود 

 منائیندگی کی ممکنات اور حدودوقیود پر ڈیجیٹل داستان کے ذریعے رشکاء کو آگاہی فراہم

 کرے گے ۔

تاریخ

 جمعہ 27 اکتوبر 2017 

تا اتوار 29 اکتوبر 2017

مقام
Jugend- und Bildungshaus  

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

اخراجات

یہ پروگرام بشمول رہائش و کھانا بالکل مفت 

ہے ۔ورکشاپ کے مقامات پر وہیل چیرئ سے 

رسائی ممکن ہے۔ اگر آپ  برائے مہربانی فرما 

کر کے ہامرے ساتھ پہلے سے رابطے میں 

رہتے ہیں تو آمد و رفت )دورسے درجہ کی 

جرمن ریل یا کوچز( کے اخراجات بھی مہیا 

کیے جا سکتے ھیں۔ کھانے میں بغیر گوشت 

یا سبزی کی ڈش ھو گی.

رجسڑریشن

برائے کرم ورکشاپس کے لئے 3 اکتوبر 2017 

تک( ھمیں متام معلومات „آمد کاطریقہ کار، 

کھانا اور ترجامن کی رضورت“ کے متعلق آگاہ 

 کرے( اپنا اندراج کروائیں۔ رابطہ:

felicitas.grabow@mh-stiftung.de 
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