
Welcome-Café 
Halberstadt
O que é o Welcome-Café 
em Halberstadt?

O Welcome-Café para refugiados e 
refugiadas começou a funcionar em 
Halberstadt no verão de 2018. Durante 
o verão, acontece uma vez por mês 
na frente do campo de Halberstadt 
(Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuch-
ende, Zast). Durante outono e inverno, 
o Café acontece no centro socio-cultural 
de Halberstadt, chamado ZORA.

No Café, oferecemos folhetos de 
informação em vários idiomas, sobre 
os temas asilo, viver na Alemanha, 
saúde, diretos das mulheres, auto-
organização política e outros. Um 
advogado dá conselho jurídico e tem 
oficinas e cursos. Nosso foco é o apoio 
de refugiadas e refugiados que querem 
comprometer-se e organizar-se para 
lutar juntos pelos seus direitos. Por 
exemplo, temos convidado ativistas 
de Berlim, da iniciativa da praça 
Oranienplatz, para contar das suas 
experiências e das suas lutas políticas. 
Mas também já temos organizado 
oficinas de dança e de pintura. 

No Café, sempre tem pessoas que 
cuidam das crianças enquanto os pais 
participam nas atividades. O Café em 
Halberstadt oferece a possibilidade de 
entrar em contacto com outras pessoas, 
tomar chá ou café num ambiente 
tranquilo, de comer e de conversar 
juntos. Nossos amigos e amigas da rádio 
"Common Voices Radio" de Halle (Saale) 
acompanham o Café e oferecem fazer 
um show de rádio juntos e de falar na 
rádio sobre a situação na Alemanha ou 
no seu país de origem.
 
Para fazer o Café e, por exemplo, para 
pagar os bilhetes de autocarro para as 
pessoas que vivem no campo chegarem 
ao centro sócio-cultural, precisamos de 
apoio financeiro. Para isso, dependemos 
de doações e regularmente pedimos 
financiamento em diferentes fundações 
e organizações não-governamentais.
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Welcome-Cafe Kontakt: 
halberstadt-welcome-cafe@riseup.net
 
Soziokulturelle Zentrum ZORA
Am Johanniskloster 9 
38820 Halberstadt 

Antirassistisches Netzwerk 
Sachsen-Anhalt: 
www.antiranetlsa.blogsport.de

Quem organiza o Café?

O Café é organizado por varias pessoas 
individuais e grupos. Nos juntamos no 
ano 2009 para formar a Rede Antiracista 
de Sachsen-Anhalt (Antirassistisches 
Netzwerk Sachsen-Anhalt, antiranet). 
Nosso ativismo é independente de 
partidos políticos e não tem fim de 
lucro. Somos de várias cidades do 
estado Sachsen-Anhalt e de Leipzig.
O trabalho da nossa rede é baseado 
no nosso fim comum: uma sociedade 
em que racismo e discriminação não 
têm lugar. Todos os humanos devem 
ter os mesmos direitos, independente 
de passaporte ou origem. Juntos, 
lutamos pelos direitos de refugiados e 
migrantes. Queremos dar apoio solidário 
e fortalecer a auto-organização de 
refugiados e refugiadas. Trazemos a 
situação de refugiados na Alemanha 
ao público e facilitamos o acesso a 
informações para pessoas que estão 
no processo de asilo.

Nos anos passados, temos sempre 
apoiado a luta dos refugiados, por 
exemplo a iniciativa de refugiados em 
Möhlau e Wittenberg, a greve dos 
refugiados (Refugee Strike) e o acam-
pamento de protesto em Bitterfeld, o 
grupo "Voz das mulheres" ("Stimme der 
Frauen"), protestos de refugiados em 
Bernburg, a iniciativa em memória de 
Oury Jalloh und outros. Atualmente, 
também apoiamos outros projetos no 
estado de Sachsen-Anhalt, por exemplo 
um grupo em Halle e Merseburg que 
apoia refugiados que recebem só vales 
em vez de dinheiro do Sozialamt.

Não somos um apoio de refugiados 
oficial. Queremos fazer contato, con-
versar, criar um público para falar da 

situação dos refugiados em Halberstadt 
e compartilhar nosso conhecimento e 
nossas experiências. 

Sempre estamos à procura de pessoas 
que querem parti-cipar; não importa se 
é uma pessoa individual ou um grupo já 
organizado. Na nossa página de internet, 
“antira-netlsa.blogsport.de“ informamos 
regularmente sobre nossas actividades 
como Rede Antiracista e sobre acon-
tecimentos locais e globais, relacionados 
ao tema de migração, asilo e racismo.


