
    

گردهمایی جهت اطل ع رسانی و استراتژی سازی
برای حق اقامت برای پناهجویان افغان و بر ضد دیپورتی ها به افغانستان

کی:
۲۰.۰۰- ۱۶:۳۰چهارشنبه یکم مارچ ساعت 

کجا:
Aquarium

Skalitzer Straße 6
10999 Berlin

مترو:
Kottbusser Tor (U8/U1)

Südblockکنار بار 
ایستگاه مترو و محل برگذاری قابل  دسترس هستند

دوستان و علقه مندان عزیز،
شما را به گرد همایی اطل ع رسانی و استراتژی سازی  برای حق اقامت پناهنجویان افغان و  بر ضد دیپورتی ها به

افغانستان هماهنگ شده از طرف شورا پناهنجویان برندنبورگ از صمیم قلب دعوت می نماییم.

از ماه دسمبر تا به حال شصت نفر از مهاجرین افغان با وجود اعتراضات از طرف سیاست و جامعه  به کشورشان باز
گردانده شدند. این دبپورتی ها به یک منطقه جنگ زده، نتیجه تصمیم ها سیاسی و مذاکرات با حکومت افغانستان هستند.

گزارش کنونی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نشان می دهد که منطقه امن در افغانستان وجود ندارد. با
یمزییر سیاست سرسختانه خویش را دنبال می کند و را ثابت قدم قصد به کرسی وجود این که وزیر داخله کشور آلمان ید

نشاندن  اخراج ها را دارد . 

تا به حال استان برندنبورگ اخراج ها گروهی نداشته، در عین حال حکومت استان به طور اساسی بر ضد دیپورتی ها
هم بیانه ای  اعلم نکرده است. استان برندنبورگ نیز هیچ سیگنالی نشان نداده که آیا می خواهد دیپورتی ها راموقتاا لغو
یریمن، نیدرلزکسن و رینللند فلس تصویب شده است. به ححلشین، برلین، ب کند، همانگونه که هم اکنون در استان ها شیلسویگ 

همین خاطر انسان ها از افغانستان، همچنان در وضع نامعلومی به سر می برند، خیلی از آنها کودکان یا ناجوانان که
همراه یا بدون خانواده خود آمده اند.



گرد همایی جهت اطل ع رسانی و استراتژی سازی به شرح زیر در نظر گرفته ایم: برنامه

عدم اطمینان خاطر اطلعات بر ضد ۱
یکن شیترن وکیل حقوق مهاجرین می خواهیم سوال های مهم افغانان از برندنبورگ  و پشتیبانانشان را تشریح همراه این

کنیم: چگونگی تحلیل و تصمیم گیری بامف و آوسلندریبهورید در مورد پرونده ها محاجرین افغان.چگونه می توانم با
وجود جواب رد اقامت مطمئن داشته باشم. چه کسی در خطر دیپورتی به افغانستان است. چه کسی در خطر نیست.

چطور می توانیم با دیپورتی ها مقابله کنیم.کجا می توانم حمایت پیدا کنم.

 همراه باهم بر ضد دیپورتی ها۲
در قسمت دوم می خواهیم همراه باهم می خواهیم درخواست هایی به دست بیاوریم وفعالیت هایی علیه دیپورتی ها  در

برندنبورگ برنامه ریزی کنیم. میخواهیم یک شبکه شویم،بحث بر سر استراتژی ها سیاسی داشته و قدم ها بعدی
مشخصی طراحی کنیم.

با تحویل اصل بلیط می توانید هزینه رفت و آمد خود را از ما بگیرید. ترجمه به زبان دری خواهد بود - لطفا در
 فبرواری با خبر سازید.۲۰صورت نیاز به ترجمه به زبان دیگر ما را نهایتاا تا تاریخ 

با امید حضور دلگرم شما
با احترام از طرف سازمان

لوتتا شیودلر


