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Ngày 17 và ngày 18 tháng 9 năm 2021   ı   tại IHK-Bildungszentrum Dresden   ı   Mügelner Straße 40, 01237 Dresden

Phụ nữ* trong Đàm thoại
Sự tham gia và Quan điểm bang Sachsen

Một Sự kiện của:

và các thành viên khác*

ein Projekt des FMGZ MEDEA e.V.



Kontakt für weitere Fragen:  
info@genderkomptenz-sachsen.de
Tel. 0351 – 310 52 75

Mong các Ngài vui lòng đăng ký trước 27/08/2021 bằng cách sử dụng 
mẫu đăng ký trên trang web của chúng tôi:
 www.genderkompetenz-sachsen.de

Tất cả Phụ nữ *, Người chuyển giới*, Người ái nam ái nữ * và những 
Người không thuộc giới tính nào đều có thể đăng ký tham gia
Phí tham gia: 60,- Euro / 10,- Euro-giảm (dành cho những người /những 
tổ chức có ngân sách thấp theo tự đánh giá)
Địa chỉ để liên lạc và hỏi thêm:

Genderkompetenzzentrum Sachsen
FrauenBildungsHaus Dresden e.V.
Oskarstraße 1, 01219 Dresden

Ở Bang Sachsen Phụ nữ* tham gia như thế nào -trong Chính tri, Quản 
trị hành chính và trong cấu trúc xã hội dân sự? Họ có ảnh hưởng gì? Phụ 
nữ* có những quan điểm gì về lịch sử Tỵ nạn- và Di cư và Phụ nữ*Da 
màu? Điều gì cho phép tham gia vào Xã hội hậu di cư?

Tất cả các thành viên Phụ nữ* và những Phụ nữ* năng động với các vị 
trí, vai trò đặc quyền, nhân lực và kinh nghiệm khác nhau đều được 
thân ái mời tham dự. Tất cả Phụ nữ *, Người chuyển giới*, Người ái 
nam ái nữ * và những Người không thuộc giới tính nào đều có thể đăng 
ký tham gia.

Chúng tôi muốn mở không gian ở các hình thức khác nhau cho trí tuệ 
và trái tim (chẳng hạn như phương thức thảo luận bàn tròn /Fishbowl, 
diễn đàn, phòng trưng bày tương tác, hội thảo, âm nhạc, chuyển động 
và thư giãn), để chúng ta làm quen nhau, trao đổi kinh nghiệm, truyền 
cho nhau những hiểu biết, xây dựng mạng lưới liên lạc giữa chúng ta, 
cùng trợ giúp chúng ta mạnh hơn và nói lên những quan điểm cùng 
nhau hợp tác , mặc dù không bỏ qua những sự khác biệt.

Trong suốt sự kiện này có sự đồng hành của những người phiên dịch với 
nhiều thứ ngôn ngữ và cả với ngôn ngữ ký hiệu theo yêu cầu. Chúng tôi 
cố gắng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ thêm. Dịch vụ chăm sóc trẻ em được 
đảm bảo.

*Để giải thích rõ thêm, là ngoài sự phân biệt giới tính Nam hay Nữ còn 
có nhiều giới tính khác nữa nên chúng tôi đã dùng ký hiệu (*) khi nhắc 
tới cá nhân con người. Qua ký hiệu Ngôi sao chúng tôi nghĩ tới tất cả 
mọi người đủ các loại giới tính khác nhau, khi họ không thuộc vào hàng 
„ Hoặc là Nữ hay là Nam“ và chúng ta nghĩ và hiểu rằng con người có 
muôn vàn muôn vẻ khác nhau.

Phụ nữ* trong Đàm thoại
Sự tham gia và Quan điểm bang Sachsen

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/


Thứ sáu, ngày 17 tháng chín: 10.30 – 20.00 giờ

110 giờ 30  Tiếp đón và lời chào v.v. của Tập thể các nhà tổ 
chức * và LatinXX Leipzig

11 giờ 45 Làm quen và kết nối
 với Camila Febres und Katja Demnitz (LAG Mäd-

chen* und junge Frauen* in Sachsen -LAG của 
những bạn gái và phụ nữ trẻ* Sachsen)

13 giờ 00 Nghỉ ăn trưa

14 giờ 15 Nạp năng lượng: cùng khiêu vũ với Una Shamaa

14 giờ 30 Cà phê kể chuyện/ Thảo luận bàn tròn (Fishbowl): 
Sự tham gia của Phụ nữ * da màu và phụ Phữ * có 
lịch sử di cư ở Bang Sachsen

 Với Những người đại diên*trong Chính trị, Quản lý 
hành chính và những Hội đoàn: Petra Cagalj Sejdi 
(Thành viên của Nghị viện bang Sachsen), Nelma 
Batista dos Santos Hahne (Ban Cố vấn Di cư Leipzig 
và Phụ nữ Quốc tế Leipzig), Luciana Cristina Marin-
ho Schollmeier (Cán bộ sư phạm xã hội và chống 
phân biệt đối xử của SPD), N.N. (DaMigra, Leipzig) 
und N.N. (Bon Courage, Borna)

 Người dẫn chương trình: Anne-Christin Tannhäuser
16 giờ 30 Giải lao uống Ca phê

17 giờ 00 Tìm hiểu các Tổ chức trong „Hẹn hò tốc độ“
 dưới sự tham gia của: Hội Phụ nữ Quốc tế Leipzig, 

Latinxx Leipzig, Trung tâm gặp gỡ quốc tế Pirna, 
Ladykracher - Bon Courage Borna, Kolibri Dresden

18 giờ 00 Giờ ăn tối

19 giờ 00 Chương trình buổi tối với bài đọc: PMS-Rối loạn 
sau di cư, Thăm quan Thành phố và nghe nhạc

220 giờ 00 Kết thúc Ngày thứ nhất
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Thứ bẩy, ngày 18 tháng chín 2021: 10 giờ 00 – 17 giờ 00

10 giờ 00 Chào đón và Khởi động với Ciboulette

10 giờ 45 Hội thảo giai đoạn 1  

12 giờ 30 Giờ ăn trưa

13 giờ 30 Hội thảo giai đoạn 2 (ôn lại) 

15 giờ 15 Giải lao uống Cà phê

15 giờ 30 Đánh giá và phản hồi về sự kiện với lời kết thúc từ 
Petra Köpping, Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và Liên 
kết xã hội của bang Sachsen (đang mời) và Bà Tiến sĩ 
Gesine Märtens, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Dân 
chủ, Châu Âu và Bình đẳng

17 giờ 00 Kết thúc Sự kiện

 Dẫn chương trình trong ngày:  
Anne-Christin Tannhäuser



1.) Tổ chức tự lập của Người di cư và trao quyền 
- một nơi chỉ dành cho chúng ta?
với Thi Thu Trang Nguyen
Cuộc hội thảo này chỉ dành cho Phụ nữ* và những Người 
không có giới tính rõ ràng có kinh nghiệm về cư trú hay/và 
nạn phân biệt chủng tộc.
Các hiệp hội chung cho phép chúng ta tạo ra những nơi mà 
chúng ta được lắng nghe và được nhìn thấy. Kinh nghiệm 
về phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính cuối cùng có 
thể tìm thấy biểu hiện trong các môi trường tự tổ chức 
và thậm chí được chuyển thành các hành động chính trị. 
Trao quyền và các Tổ chức tự thân có thể giúp chúng ta 
trong việc chia sẻ các nguồn lực với nhau, tăng cường các 
quá trình lành mạnh, trở nên tích cực về mặt chính trị và 
nói chung là mở rộng khả năng cuộc sống của chúng ta với 
những người khác.
Trong cuộc hội thảo ngắn này, chúng tôi sẽ giải quyết các 
câu hỏi sau:
Những tổ chức tự thân của người di cư nào đã tồn tại ở 
Sachsen và họ hoạt động như thế nào?
chúng ta cần Ai và / hoặc những gì để tự tổ chức? Điều gì 
tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta?
Quan điểm của chúng ta như thế nào để một Tổ chức tự 
thân được thành công?

2.) Làm thế nào để trở thành một Đồng minh? 
với Anna Gold – Glokal e.V.
Thế còn bạn? Còn chúng tôi thì sao? Làm thế nào nó hoạt 
động? Một cuộc trò chuyện về Allyship, đặc quyền, vị trí và 
cách chúng ta có thể tiến tới nói và hành động về chúng.

H Ộ I  T H Ả O :
10 G I Ờ  45 –  12 G I Ờ  30 VÀ  13 G I Ờ  30 –  15 G I Ờ  15

3.) Những ảnh hưởng của sự phân biệt chủng 
tộc đối với sức khỏe tâm lý của Phụ nữ *
với bà Tiến sỹ Lugain Khalifah 
Phân biệt chủng tộc có thể tạo ra lòng tự trọng thấp, giảm 
mức độ hài lòng trong cuộc sống, gây ra những nỗi sợ hãi, 
những cảm giác vô vọng.
Từ đó, nó dẫn đến các bệnh tâm thần (ví dụ như bệnh trầm 
cảm, những rối loạn căng thẳng sau chấn thương và những 
dằn vặt về tâm lý) cũng như làm suy giảm sự thành công 
trong giáo dục, các mối quan hệ gia đình và xã hội.
• Có những chiến lược phòng tránh và chiến lược xử lý gì 

cho những Phụ nữ* bị ảnh hưởng ?
• Có thể hỗ trợ môi trường của những Phụ nữ* bị ảnh 

hưởng như thế nào?

4.) Chúng ta sống thế nào với sự phân biệt đối 
xử 
với N.N. – Văn phòng chống phân biệt đối xử-Antidiskrimi-
nierungsbüro Sachsen e.V.
Phân biệt đối xử là một từ, nó nghe có vẻ rất khoa học. 
Qua trải nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi có thể đưa ra 
rất nhiều ví dụ và giải thích được , phân biệt đối xử có ý 
nghĩa gì? Chúng tôi có thể phản ánh thuật ngữ này có tác 
dụng và tiềm năng gì đối với con người.
Đây cũng là thời cơ để phản ánh, chúng tôi nói trên cương 
vị nào và chúng tôi có những đặc quyền gì. Hội thảo của 
chúng tôi sẽ bao gồm đầu vào, nhưng cũng có các bài tập 
tương tác sẽ giúp chúng ta hiểu và phản ánh về chủ đề 
này.

5.) Sự (Không)-hiển diện của Phụ nữ*đồng tính 
với nguồn gốc di cư
với Zoia Kashafutdinova
Ngài có quen biết một người Phụ nữ* đồng tính gốc di cư 
không? Nếu Ngài trả lời là có, thì tôi rất ngạc nhiên đấy. Ngài 
có thể chính là người phụ nữ đó chứ? Bạn cảm thấy thế nào 
khi bị kỳ thị về những đặc điểm này và những đặc điểm khác 
như là người Da đen và là người tị nạn? Mặc dù Ngài là người 
lao động có bằng cấp địa vị, là vận động viên bơi lội* nhiệt 
thành, người mẹ thân yêu, thích đi chơi với các bạn nữ* và 
nhiều việc nữa. Nhưng sự đạc biệt của bạn và nguồn gốc 
di cư của bạn sẽ được làm nổi bật, mặc dù bạn hoàn toàn 
không muốn nó, được diễn giải sáo rỗng và ở những nơi khác 
lại „bị lãng quên“ và không được nghĩ đến. Bạn phải tìm ra 
các chiến lược để chống lại những thách thức. Những câu 
chuyện của bạn sẽ được tạo không gian trong sự kiện này.

6.) Chủ nghĩa nữ quyền phê phán phân biệt 
chủng tộc không phải cuộc dạo chơi
với Maren Jung, Văn phòng chống gián đoạn xây dựng- Büro 
für konstruktive Störung
Hội thảo này thì có. Chúng ta cùng nhau khám phá không 
gian công cộng để tìm những địa điểm, đồ vật hoặc cảnh 
mà chúng ta liên tưởng đến trải nghiệm phân biệt chủng 
tộc và phân biệt giới tính. Chúng ta tham gia vào một cuộc 
trao đổi về những thách thức và chiến lược của một chủ 
nghĩa nữ quyền chỉ trích phân biệt chủng tộc và để lại thành 
quả của sự tự trao quyền của chúng ta.

7.) Trải nghiệm hàng ngày về phân biệt chủng tộc 
và phân biệt đối xử
với Behnaz Sultanzadah, Fatemeh Hosseinzadeh, Olga Sper-
ling, Nơi gặp gỡ của phụ nữ trong hội đồng nhập cư-Frauen-
treff des Ausländerrats Dresden e.V.
Trải nghiệm phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử là một 
phần trong cuộc sống hàng ngày ở Sachsen đối với nhiều 
Phụ nữ *. Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn về vấn đề đó. 
Nhưng chúng tôi cũng muốn nói về những cách thức và khả 
năng để khiến bạn trở nên mạnh mẽ và khuyến khích bạn.


