
هذا المؤتمر  دعى  اليه سكان  معسكر . 2/7/2011لقد انعقد مؤتر للجئين في مدينة هانوفر بتاريخ   
جيفت هورن/  .ماينيرزن  

 لقد لبى الدعوه عدد كبير من اللجئين من كل ولية نيدر ساكسن

المساعدة في المستقبلكل اللذين حضروا للمؤتمر اتفقوا على العمل المشترك و على تبادل  .

:لمعلومات أكثر انظر الى الصفحة التالية في ألنترنت

http://thecaravan.org/node/2968

) 2011/ 8 /14الى  13في الفترة ما بين   ) على صعيد كل المانيا في  القافلة  سوف ينعقد مؤتمرللكارافان  
.مدينة هامبورغ

 في هذا ألمؤتمر سوف ننطلق من مقررات مؤتمر هانوفر و سوف نركز اهتمامنا على ألمقاومة اللتي يبديها
.اللجئون ضد الوضاع المزرية أللتي يعيشونها و على تطوير و تطور هذه  ألمقاومة

,سوف تتم دعوة ناشطين من اللجئين من مقاطعات ميكلن بورغ فور بومارن   , شليسفك هوللشتانبرلين ,   
.بريمن و هامبورغ لهذا ألمؤتمر

 سوف نعرض للحاضرين نتائج مؤتمر هانوفرو سوف نناقش معا ألستراتيجيات و النشاطات القادمة في
.معسكرات اللجوء و تلك ذات الصبغة العامة

في–   يوجد على طاولة البحث مثل اقتراحا مقدما من نيدر ساكسن للقيام بمظاهرة مركزية في مدينة هانوفر 
بتاريخ –  و ذالك من أجل طرح مطالب 3/9/2011ألسبوع السابق للنتخابات المحلية في نيدر ساكسن   

.الجئين على الجمهور أللماني

.سيكون رائعا و عامل مساعدا لو حصلنا على دعم  و حضور] ألخرين للمشاركة في هذا النشاط

:جدول العمال المقترح للقاء هامبورغ

• .كسر العزلة أول عن أللجئين و المطالبة باقفال كافة المعسكرات

• متابعة النقاشات أللتي بدأت في هانوفر

• .مسائل متعلقة بالوثائق و التوثيق و النشاطات في شمال المانيا

• و تحت شعار كسر العزلة تنظيم نشاطات من اجل المطالبة باقفال معسكرات اللجئين في مقاطعة•  
.تورنغن

• .مناقشة صيغة لصدار مجلة الكارافان بصورة منتظمة

•  محاكمة علنية للعتداات على حقوق ألنسان و للساءات للمهاجرين و طالبي اللجوء من قبل السلطات
.أللمانية

  قاعة كولوبري:   مكان انعقاد اللقاء

Kölibri“ am Hein-Köllisch-Platz 11 in 20359 Hamburg

.يؤمل احضار اكياس للنوم معكم بالعدد المستطاع

الساعة الثانية بعد الظهر و يمكنكم تناول طعام الغداء ابتداء من الساعة 13/8يبدأ اللقاء يوم السبت في   
ظهرا 12

http://thecaravan.org/node/2968


.رجاء اعلمنا عن العدد اللذي ينوي الحضور من اجل تنظيم افضل للقاء

الديكم اسئلة؟

  :يرجى ألتصال بالهاتف رقم

0176/30366559  @:free2move nadir.org

.سنكون مسرورين لستقبالكم و أهل و سهل

مجموعة هامبورغ/ الكارافان 


