
 Women in Exile e.V. 
Flüchtlingsfrauen werden laut.

Workshop: 
Von 
persönlichen Problemen
 zu 
politischen Forderungen

11.04.15, 14°° 
in Potsdam-Babelsberg

Wir  asylsuchenden Frauen  ste-
hen vor vielen Problemen: Nach 
dem Asylantrag sind wir mit vielen 
Dokumenten  konfrontiert,  und  die 
meisten  von  ihnen  haben  keinen 
Sinn für uns. Manchmal ist es ein 
Alptraum, weil die Beamten es als 
ihre Pflicht ansehen, Wege zu fin-
den,  um  uns  abzuschieben,  und 
wir  sind  nicht  sicher,  wie  die 
Zivilgesellschaft  auf  unsere  Be-
dürfnisse reagiert,  weil wir bereits 
von einem Teil  von ihr  Negatives 
erlebt haben....
Deshalb  laden  wir  euch  ein, 
andere  Flüchtlingsfrauen  zu 
treffen  und  Erfahrungen  aus-
zutauschen.  Zusammen  finden 
wir Möglichkeiten, wie wir weiter 
kommen,  indem  wir  unsere 
Rechte kennen.
Gemeinsam  wollen  wir  Gesetze 
und  die  Verwaltungsstruktur  dis-
kutieren und wie all  dies unseren 
Aufenthalt  und  unser  Leben  in 
Deutschland  beeinflusst.  Ge-
meinsam  werden  wir  Strategien 
entwickeln,  wie  wir  mit  diesen 
Problemen umgehen.

Der Workshop wird in Englisch 
und Deutsch sein. Wenn das nö-
tig ist, organisieren wir Dolmet-
scherinnen  für  Arabisch,  Farsi, 
Russisch  oder  Französisch. 
Bitte meldet  euch an,  wenn ihr 
eine  Übersetzung  in  diese 
Sprachen braucht! 

Wenn ihr mit machen wollt, mel-
det  euch  bitte  bis  zum  6.April 
an!

کارگاه:

مطالبات سیاسیبه مشکلت شخصی از 

۱۴:۰۰ ساعت ۲۰۱۵ آپریل ۱۱
-in Potsdamدر  

Babelsberg

 ما زنان پناهجو با مشکلت زیادی روبرو
  پس از تقاضای پناهندگی با اسنادهستیم:

 (نامه های اداری) بسیاری مواجه هستیم
 که بیشترشان برای ما مفهومی ندارند.

 گاهی مانند یک کابوس است، چون
 مسئولین وظیفه خود می دانند، راههایی

 برای اخراج ما پیدا کنند. و از طرف دیگر
 نمی دانیم، جامعه مدنی به نیازهای ما چه
 واکنشی نشان خواهد داد. چرا که ما پیش

 تر با تجربه منفی بخشی از این جامعه
روبه رو شده ایم ....

 به این خاطر از شما دعوت می کنیم، با
 ملقات زنان پناهجوی دیگر، به تبادل

 تجارب خود بپردازید. باهم امکاناتی را
 خواهیم یافت که چگونه راهمان را ادامه

دهیم تا در آن حقوق خود را بشناسیم.

 می خواهیم با هم قوانین و ساختار اداری
 را به بحث بگذاریم و اینکه چگونه اقامت
 و زندگی ما در آلمان تحت تاثیر آنهاست.

 باهم می توانیم با دست یابی به راهکارهای
جدید، با این مشکلت برخورد کنیم.

 کارگاه به زبان انگلیسی و آلمانی خواهد بود.
 و اگر ضروری باشد، برای زبانهای عربی،

 فارسی، روسی یا فرانسوی، مترجم
سازماندهی خواهیم کرد.

 لطفا برای داشتن ترجمه برای زبانهای
نامبرده خبر دهید.

 اگر خواهان شرکت در این بحث ها هستید،
 به ما خبر دهید. ۲۰۱۵ آپریل ۶لطفا تا 
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