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Welcome-Café
Halberstadt
Halberstadt’daki Welcome-Café nedir?
2018 yılının yaz mevsiminden beri
Mülteciler Için Welcome-Café Projesi
Halberstadt’da yürütülmekte.
Yaz süresince ay'da bir defa SachsenAnhalt Iltica Kabul Merkezi'nin (Zast)
önünde, sonbahar ve kış mevsimleri
süresince de yine Halberstadt’daki
Sosyal, Kültürel Merkez ZORA da
gerçekleştirilmektedir.
Welcome-Café buluşmaları süresince,
Almanya'da yaşam, sağlık, kadın hakları,
politik örgütlenme vb. konular hakkında
bilgiler içeren kitap, broşür ve bildiriler
sunuyoruz. Avukata danışma imkanı
verilip, bu konulara yönelik atölyeler
gerçekleştirilmektedir. Hedefimiz kendi
haklarını savunmak için aktifleşip örgütlenmeye çalışan mültecileri desteklemek.
Örneğin; kendi tecrübelerini aktarmaları
için Berlin'den Oranienplatz-Initiativ'in
aktivistlerini davet ettik. Bunun yanısıra
dans ve resim atölyeleri organize ettik.
Ayrıca etkinlik süresince çocuklarla
da ilgilenilmekte. Halberstadt’daki
Welcome-Café insanlara biraraya gelip,

birlikte yemek yeme, kahve içme ve
sohbet etme inkanı sunuyor. Ayrıca
Halle'deki „Common Voices Radio"
projesinden arkadaşlar bize eşlik edip,
birlikte bir radyo programı hazırlayıp,
mültecilere Almanya'daki durum ve/
veya geldikleri ülkeler hakkında sohbet
imkanı veriyorlar.
Welcome-Café projesini sürdürebilmek
ve örneğin, katılımcılara, kamptan
Zora Kültür Merkezi'ne gelebilsinler
diye verilen otobüs biletlerini temin
edebilmek için maddi desteğe ihtiyacımız
var. Bu desteği bağışlardan ve devlet dışı
örgütlenmiş organizasyon ve kurumlara
sunduğumuz proje dilekçelerinden
alıyoruz.

Welcome-Café'yi kim düzenliyor?
Welcome-Café çeşitli gruplar ve bireyler
tarafından planlanıp yürütülmekte.
2009 yılında bizler Sachsen-Anhalt
Irkçılık Karşıtı Platform (antiranet)
adı altında biraraya geldik. SachsenAnhalt’ın çeşitl şehirleri ve Leipzig’den
birey ve gruplar olarak çalışmalarımızı
gönüllülük temelinde (ücret almadan),
partilerden bağımsız ve aktivistçe
yürütüyoruz. Platform olarak hedefimiz,
içinde ırkçılığın ve kısıtlanmanın yer
bulamadığı bir toplum oluşturmak.
Insanlar pasaportları ve kökenlerinden
bağımsız olarak eşit haklara sahip
olmalılar. Göçmenlerin ve ilticacıların
hakları için birlikte mücadele ediyoruz.
Bizler vargücümüzle mültecilerin
örgütlenme çabalarını destekliyoruz. Aynı
şekilde, bir yandan ilticacıların yaşam
şartlarını kamoyunda gündemleştirirken
diğer yandan mültecilere, bağımsız bilgi
kaynaklarına ulaşma imkanı sunuyoruz.

Biz resmi bir danışmanlık merkezi değiliz.
Çabamız diyalog kurmaya, kamuoyu

Welcome-Cafe Kontakt:
halberstadt-welcome-cafe@riseup.net
Soziokulturelle Zentrum ZORA
Am Johanniskloster 9
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Antirassistisches Netzwerk
Sachsen-Anhalt:
www.antiranetlsa.blogsport.de
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Geçtiğimiz yıllarda ilticacıların örgütlenme çalışmalarını sürekli destekledik,
örneğin; Möhlau ve Wittenberg Mülteci
Inisiyatiflerini, Bitterfeld'deki protesto
eylemini ve bağlantılı olduğu Refugee
direnişini, „Kadınların Sesi" grubunu,
Bernburg’daki mültecilerin protesto
eylemlerini, Oury Jalloh’un anısını
yaşatma inisiyatifini ve daha birçoğunu..
Güncel olarak da Sachsen-Anhalt'daki
çeşitli oluşum ve Projeleri destekliyoruz.
Örneğin; Halle-Merseburg'da bulunup,
Sozialamt’dan sadece alışveriş çeki
alabilen, yani para yardımı alamayanları
destekleyen grup.

oluşturmaya ve sorulara, bilgimiz ve
tecrübelerimiz çerçevesinde cevap
olmaya yöneliktir. Sürekli olarak, bize
katılıp birlikte güçlenebileceğimiz birey
ve grupların arayışı içerisindeyiz. Iltica,
mültecilik ve ırkçılık temalarıyla ilgili
gelişmeler ve çalışmalarımız hakkında,
sürekli olarak „antiranetIsa.blogsport.
de" internet adresinde bilgilendirmede
bulunuyoruz.

