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زنان* در گفتوگو
مشارکت و چشامندازها در زاکس ن

   ı   IHK Mügelner Straße 40, 01237 Dresden   ı   مرکز آموزش اتاق بازرگانی و صنایع درسد ن

برگزارکننده :

بههمراه دیگر ترویجدهندگان*

17 و 18 سپتامرب 2021

ein Projekt des FMGZ MEDEA e.V.



زنان* در زاکسن چگونه در سیاست، اداره و ساختارهای جامعة مدنی مشارکت میکنند؟ 

دستاورد آنان چیست؟ چش مانداز زنان* با سابقة پناهندگی یا

مهاجرت و زنان* رنگی نپوست چیست؟ مشارکت در جامعة پس از مهاجرت چگون ه امکا 

نپذیر میشود ؟

از همة ترویجدهندگان * و زنان* فعال با جایگا هها، موقعی تها ، منابع و تجرب هها ی 

مختلف صمیامنه دعوت ب هعمل م یآید. ثبتنام برای همة زنان*، افراد

ترنس*، بیناجنسیتی* و بدون جنسیت آزاد است .

ما قصد داریم در قالبهای مختلف مناسب برای ذهن و روح (مانند بحث گروهی، میزگرد، 

گالری تعاملی، کارگا ههای آموزشی، موسیقی، تحرک و آرامش)،

فضایی را برا ی شناخنت یکدیگر، ب هاشرتاک گذاشنت تجربیات، انتقال دانش، شبکهسازی و 

تقویت متقاب ل ایجاد کنی م و بدون چش مپوشی از اختالفات در

مورد چش ماندازهای همکاری صحبت کنیم .

در طول مراسم، مرتجم و مراقب کودکان حضور خواهد داشت.

همة افرادی که خود را به عنوان زن یا زن* میشناسند م یتوانند در این برنامه رشکت کنند .

* بهمنظور روشنسازی اینکه هوی ت جنسی تی بیش از دو جنس زن و مرد است، از ستاره 

برای اسامی دارای جنسیت استفاده شده است. این عالمت روشن میسازد که در

نم یگنجد درنظر گرفته شده است و ما تنوع جنسیتی انسانها را درک م یکنیم و بهرسمیت 

میشناسیم. « یا زن یا مرد » اینجا متام هویتهای جنسیت ی که در طرحوارة

لطفاً تا تاریخ 27 آگوست 2021 با مراجعه به فرم ثب تنام مندرج در و بسایت ما ثبتنام کنید:

 

ثبتنام برای همة زنان*، افراد ترنس*، ب یناجنسیتی* و بدون جنسیت آزاد است.

هزینه برای هر رشک تکننده: 60 یور و / هزینه با تخفیف 10 یور و )برای افراد ی ا سازما 

نهایی با بود جة اندک براساس خوداظهاری(

برای سؤاالت بیشرت با ما )مرکز صالحیت جنسیتی زاکسن( در متاس باشی د :

Genderkompetenzzentrum Sachsen
FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

Oskarstraße 1, 01219 Dresden

info@genderkomptenz-sachsen.de
0351 – 310 52 75 

www.genderkompetenz-sachsen.de

mailto:info%40genderkompetenz-sachsen.de?subject=Frauen%2A%20Dialog
https://www.genderkompetenz-sachsen.de/bildung-beratung-und-vernetzung-fuer-die-arbeit-mit-gefluechteten-frauen/anmeldung-frauen-im-dialog-partizipation-und-perspektiven-in-sachen/


برنامه

جمعه 17 سپتامرب، ساعت 10:30 – 20:00

10:30 خوشآمدگویی و استقبال از سوی گروه برگزارکننده و لتینکس 

)Latinxx Leipzig(  الیپزیگ

11:45 آشنایی با یکدیگر و شبک هساز ی

با کامیال فربس و کاتیا دمنیتز 

)LAG Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen(

13:00 ناها ر

14:15 « اونا شا ما » تجدید قوا: رقص گروهی با

30:14 کافه گفتوگو/ بحث گروهی: با مشارکت زنان* رنگی نپوست 

)Frauen* of Colour( و زنان* با پیشینة مهاجرت در زاکس ن

)Frauen* mit Migrationsgeschichte in Sachsen(

با منایندگانی* از حوزة سیاست، ادار ی و انجم نها: پرتا کاگالج سجدی 

عضو پارملان ایالت ساکسون(، نلام باتیستا دوس سانتوس

هانه( هیئت مشاورة مهاجران الیپزیگ و زنان بی ناملللی الیپزیگ)، 

لوسیانا کریستی نا مارینو شوملایر )مدرس اجتامعی و مسئول

ضدتبعیض )SPD( ، ن.ن. )دامیگرا، الیپزیگ( ، ن.ن .)بون کارج، بورنا 

ادار هکننده: آنه-کریستین تانهویزر

16:30 اسرتاحت به رصف قهوه و چا ی

17:00 از طریق انجم نهای « دوستیابی رسیع » آشنایی با ساختا رهای

 Internationale Frauen Leipzig, Latinxx Leipzig,

 Internationales Treffenzentrum Pirna, Ladykracher - Bon

Courage Borna, Kolibri Dresden

18:00 رصف شا م

19:00 برنامة شامگاهی ب ههمراه کتابخوانی از سوی مرکز اختالل پس 

از مهاجرت )PMS - Postmigrantische Störung(، گردش

در شهر و برنامة موسیق ی

20:00 پایان روز نخس ت

 

شنبه 18 سپتامرب، ساعت 10:00 – 17:00

)Ciboulette( 10:00 خوشآمدگویی و گرمشدن با سیبولت

10:45 کارگاه آموزشی – مرحلة اول

12:30 ناها ر

13:30 کارگاه آموزشی – مرحله دوم )تکرار(

15:15 اسرتاحت ب هرصف قهوه و چا ی

15:30 بازبینی و بازخورد مراسم با سخرنانی پایا نی پرتا کپینگ، وزیر 

امور اجتامعی و انسجام جمعی ایالت زاکسن )درخواستشده( و دکرت

گزینه مرتنس، دبیر وزار تخانة دادگسرتی و دموکراس ی ، اروپا و برابری

17:00 پایان مراس م

ادار هکنندة برنامه: آنه -کریستین تانهویزر



کارگاههای آموزشی : صب ح 10:45 تا 12:30 و بعدازظهر 13:30 تا 15:15

1 ( خودسازماندهی و توامنندسازی مهاجران - مکانی فقط بر ای ما؟

تی تو ترانگ نگوی ن

این کارگاه ویژة زنان* و افراد غیربایرنی (با جنسی تهای متنوع) با تجربة 

مهاجرت و/یا نژادپرستی تدارک دیده شده است.

انجم نهای مشرتک ما را قادر م یسازند مکا نهایی را ایجاد کن یم که در آن شن 

یده و دیده شویم. تجربیا ت نژادپرستی و تبعیض جنسیتی میتوانند در

چارچوب فضاهای خودسازما نیافته تأثیرگذار باشند و حتی به کنش سیاسی 

تغییرشکل یابند. توامنندسازی و خودسازماندهی میتواند ما را در تقسیم

مشرتک منابع، تحریک فرآیندهای بهبو دی، فعالیت سیاسی و ب هطور کلی 

گسرتش امکانات زندگی خود با دیگران تقویت کند .

در این کارگاه رسگرمکننده به پرس شهای زیر خواهیم پرداخت :

کدام سازما نهای خودگردان مهاجر از قبل در زاکسن وجود داشته و چگونه کار 

میکنند ؟

برای سازماندهی خود به چه کسی و/یا چه چیزی نیاز داریم؟ چه چیزی ما را 

تقویت میکند ؟

چش ماندازهای ما برا ی خودسازماندهی موفق چیست ؟

2 ( چگونه متحد شویم ؟

)Glokal e.V( آنا گلد – انجمن گلوکال

تو چطور؟ ما چطور؟ این سیستم چگونه کار م یکند ؟

گفت وگویی درخصوص اتحاد، امتیازات، موقعیتها و اینکه چگونه م یتوانیم در 

مورد آنها صحبت و رفتار کنیم

3 ( تأثیرات نژادپرستی بر سالمت روان زنان *مع الدكتورة  دکرت لوگین 

خلیفه - مرکز روا نشناختی- اجتامعی درسدن 

نژادپرستی م یتواند باعث تضعیف عز تنفس، کاهش رضایت از زندگی، ترس، 

و احساس ناامیدی شود. بر این اساس، نژادپرستی منجر به بیامر یها ی

روانی (ازجمله افرسدگی، اختالالت اسرتس پس از سانحه و ناراحت یهای 

روانتنی) میشود و همچنین اختالل در موفقیت آموزشی، روابط خانوادگی و

اجتامع یشدن را ب هدنبال دارد .

• راهکارهای پیشگیری و اسرتاتژ یهای مقابله با نژادپرستی برای زنان* آسی 

بدیده از آن چه م یتواند باشد ؟

• محیط چگونه م یتواند از زنان* آسی بدیده از نژادپرستی حامیت کند ؟

4 ) ما چگونه فصل مشرتکی زندگی م یکنیم؟

ن.ن. - انجمن دفرت ضدنژادپرستی زاکسن

)Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V( 

واژة فصل مشرتک )Intersektionalität( بسیار دانشگاه ی ب هنظر میرسد. 

ما ب ا مترین م یتوانیم مثالهای مختلفی بیاوریم و معنی این واژه را توض 

ی ح

دهیم. ما م یتوانیم در مورد تأثیرات این اصطالح بر افراد و پتانسی لهای 

آن بازخورد نشان دهیم. این کارگاه همچنین فرص تی است برای تأمل د 

رخصوص

اینکه از چه موقعیتی صحبت م یکنیم و چه امتیازاتی داریم. کارگاه آموزشی 

ما شامل مترینات تعاملی است که به ما کمک م یکند موضوع را بفهمیم و

بازخورد نشان دهیم.

5 ( نا)دید هشدن زنان* متفاو تگر ا )queer( با پیشینة مهاجر متع  ز ویا 

کش فالدین اوا

آیا شام شخصاً زنی* متفاو تگرا )queer( با سابقة مهاجرت را میشناسید؟ اگر پاسخ 

شام مثبت باشد، باعث حیرت من اس ت. آیا خود شام ای نگونه هستید؟

چه احساسی دارید وقتی به این خصوصیات یا خصوصیاتی مانند سیا هپوستی و 

پناهندگی تقلیل مییابید؟ فرض کنید شام متخص صی واجد رشایط، شناگری

پرشور، یا مادری عزیز هستید و میخواهید با دوستان* خود بیرون بر وید یا کارهایی 

از این دست انجام دهید. درست زمان یکه مطلقاً مایل نیستید،

و اصالً به آن پرداخته « فراموش میشود » خصوصیا ت و سابقة مهاجرت شام 

برجسته م یشود، مورد برداش تهای کلیش های قرار م یگیرد و گاهی ه م

منیشود. شام باید برای مقابله با چال شها اسرتاتژ یهایی تدارک ببینید. در این کارگاه 

آموزشی به داستانهای شام فضا داده میشود .

6 ( ف می نیسِم منتقِد نژادپرس تی، نوعی تفری ح و گردش نیس متع  مارن یونگ - 

دفرت اخالل سازنده )Büro für konstruktive Störung( در این کارگاه آموزشی ما با 

هم فضای عمومی را برای مکا نها، اشیاء یا صحن ههایی بررسی میکنیم که تجربیات 

نژادپرستانه و تبعیض جنسیتی در آنها

رخ م یدهند. ما به مبادلة چال شها و راهربدهای فمینیسم منتقد نژادپرستی م 

یپردازیم و تأثیری از توامنندسازی خود را برج ای میگذاریم .

7 ( تجارب روزمرة نژادپرس تی و تبعی ضمع Behnaz Sultanzadah, بهناز سلطا 

نزاده، فاطمه حسی نزاده و اولگا اسپرلینگ -

Frauentreff des Ausländerrats Dresden e.V .

تجرب ههای نژادپرستانه و تبعی ضآمیز، بخشی از زندگی روزمرة بسیار ی از زنان* 

در ایالت زاکسن است. ما م یخواهیم در ای ن مورد با شام تبادل نظر کن یم.

درعی نحال م یخواهی م در مورد را هها و امکاناتی صحبت کنیم که به شام قدرت 

بخشیده و شام را تشویق کرده است.


