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Welcome-Café
Halberstadt
ما هو مقهى «مرحبا بكم» في هالبرشتات؟
منذ صيف  ٢٠١٨تم إقامة مقهى « مرحبا بكم» لالجئين في مدينة
هالبرشتات  ،Halberstadtحيث توجد مرة شهريا في الصيف
مباشرة من أمام مركز قبول الالجئين المركزي  ZASTفي مقاطعة
زاكسن أنهالت .Sachsen-Anhalt
أما في الخريف و الشتاء فيتم افتتاwح المقهى في المركز
اإلجتماعي الثقافي  Zoraفي نفس مدينة .Halberstadt
نقدم لكم في هذا المقهى مجموعة من المعلومات بلغات متعددة
ضمن بروشورات ،كتيبات و بوسترات عن مواضيع اللجوء ،العيش
في ألمانيا ،الصحة ،حقوق النساء ،التنظيم الذاتي السياسي وغير
ذلك...
كما يوجد لدينا مشورة حقوقية و ورشات عمل خاصة بها ،حيث يتم
التركيز على دعم الالجئين اللذين يريدون االنضمام و االنخراط في
العمل الجماعي للدفاع عن حقوقهم.
على سبيل المثال ،قمنا بدعوة نشطاء وناشطات من مبادرة أورانين
بالتس  Oranienplatz-Initiativeفي برلين للتحدث معنا عن
نشاطهم السياسي وخبراتهم في هذا المجال.
إضافة لذلك ،قمنا بتنظيم ورشات عمل للرقص و الرسم .كما و يتوفر
في المقهى رعاية خاصة لالطفال ،وإمكانية للتواصل مع أشخاص
آخرين في جو مريح و ممتع لتناول الطعام بشكل جماعي و احتساء
القهوة و المشروبات و التحدث معا.

سيرافقنا أيضا صديقات و أصدقاء من مشروع «أصوات شائعة» على
الراديو  Commen Voices Radioمن مدينة  Halle Saaleحيث
سيعرضون علينا محطة رايو للتحدث بشكل جماعي عن الوضع في
ألمانيا أو بلد الموطن األصلي.
ولتفعيل مقهى «مرحبا بكم» ولتمويل تذاكر الباصات لالجئين
القادمين لزيارة المقهى في زورا  Zoraنحتاج للدعم المالي و
بالتالي فإننا نعتمد على التبرعات المقدمة لنا كما قمنا بإرسال
طلبات دعم مالي للمؤسسات و المنظمات الغير حكومية.
من يقوم بتنظيم مقهى «مرحبا بكم « ؟
تقوم مجموعة من األفراد و الجماعات بتنظيم و إدارة المقهى،
حيث اتحدوا ضمن الشبكة المناهضة للعنصرية  Antiranetفي
مقاطعة زاكسن أنهالت .
ننشط بشكل مستقل حزبيا و دون اي مقابل و نأتي من مدن
مختلفة من مقاطعة زاكسن أنهالت و مدينة اليبتزيغ حيث أن
أساس عملنا كشبكة يعتمد على التعاون من أجل هدف مشترك
يقوم على بناء مجتمع خال من العنصرية واالقصاء ،حيث يتمتع
جميع أفراده بحقوق متساوية بغض النظر عن نوع جواز السفر
ومكان الموطن األصلي.
نقف معا من أجل حقوق الالجئين و المهاجرين و تقوية التنظيم

الذاتي لهم ،ودعم التضامن فيما بيننا ،عن طريق اخراج وضعهم
المعيشي للعلن وإتاحة وصولهم لمعلومات مستقلة عن عملية
اللجوء.
في السنوات الماضية أيدنا بشكل مستمر عملية التنظيم الذاتي
لالجئين ،كمبادرة الالجئين في موالو  Möhlauو . Wittenberg
اضراب المهاجرين و احتجاج مخيم الالجئين المرتبط باالضراب في
بيترفيلد .Bitterfeld
مجموعة صوت النساء « « Stimme der Frauenهي احتجاجات
من الالجئين في بيرنبوغ  Bernburgكمبادرة في ذكرى أوري جالو
 Oury Jalloو غيرهم ..
حالؤا نقوم بدعم مشاريع مماثلة في مناطق مختلفة من مقاطعة
زاكسن أنهالت على سبيل المثال مجموعة في منطقة هالي ميرزيه
بورغ  Halle-Merseburgو التي تعنى بأوضاع الالجئين هناك و
اللذين يتقاضون فقط بطاقات مالية ( )Gutscheinبدل المال الفعلي
من مكتب الدعم االجتماعي.

للتواصل مع مقهى «مرحبا بكم»
E-Mail: halberstadt-welcome-cafe@riseup.net
المركز االجتماعي الثقافي :Zora
9 Am Johanniskloster
Halberstadt 38820
موقع الشبكة المناهضة للعنصرية في مقاطعة
:Sachsen-Anhalt Website
www.antiranetlsa.blogsport.de

على موقعنا التالي antiranetlsa.blogsport.de :
يمكنكم متابعة آخر أخبار نشاطاتنا بشكل دوري كشبكة و معرفة
مستجدات النتائج و الفعاليات المحلية و العالمية ضمن المواضيع
المتعلقة باللجوء و الهجرة و العنصرية.
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نحن لسنا بمكان عمل رسمي لكننا نحاول أن نكون جزءا من الحدث
و نعمل على خلق جمهور علني و اإلجابة عن األسئلة المطروحة
من خالل معرفتنا المسبقة و خبرتنا و مشاركتها ،كما نبحث دائما
عن أشخاص جدد للتعاون معنا بغض النظر عن وجودهم كأفراد أو
ضمن مجموعات منظمة.

