
برنامج األسابيع الدولية لمناهضة العنصرية في غرايفسفالد

 أبريل.2 مارس إلى 20ستعقد األسابيع الدولية لمناهضة العنصرية في غرايفسفالد في الفترة من 
 باللغات األلمانية واإلنجليزية والعربية والفرنسيةwww.pfd-greifswald.de/iwgr23البرنامج متاح على اإلنترنت على 

والبولندية.

 مارس | عبر اإلنترنت16 فبراير إلى 01
المسابقة: اإلبداع ضد العنصرية!

.16.3 حتى House of Resourcesيمكن تقديم التصميمات إلى 

هل تريد أن تظهر للعالم بشكل خالق أنه ال يوجد مكان للعنصرية والتمييز في غرايفسفالد؟
أرسل لنا تصميمك لشكل ملصق أو بطاقة بريدية بمناسبة األسابيع الدولية لمناهضة العنصرية إلى

ramia@hor-greifswald.de@ أو إلى hor.greifswald على Instagram 16.03 بحلول.
 وطباعة الفكرة التي حصلت على أكبر عدد من اإلعجاباتInstagramسنقوم بعد ذلك بنشر التصميمات المقدمة على قناتنا على 

 مارس.20في 
نحن نتطلع إلى إبداعك!

معلومات: المشاركة مجانية
****
STRAZE أبريل |  30 مارس إلى 01

"2.0معرض صور "حياة بال عنصرية 
يتناول المعرض التجارب التي يمر بها المتضررون من العنصرية على أساس يومي.

كل الناس لديهم تحيزات. تصبح التحيزات إشكالية عندما يتم التقليل من قيمة هؤالء األشخاص أو استبعادهم أو التمييز ضدهم.
نود مواجهة الموقف السلبي لبعض األشخاص من خالل معرض صور إيجابي. هذا يجب أن يخلق التعاطف والقبول. ال ينبغي
اتهام أي شخص أو الشفقة عليه ، بل التركيز على الفرد. تشجعنا الصور على رؤية الفرد في كل إنسان وإظهار نفس التعاطف

واالنفتاح مثل أي شخص آخر. تمثل الصور تعايشا محترما في المجتمع.
تصوير جيراردو باالسيوس بورخاس

معلومات:
الدخول مجاني
لغة: األلمانية

 يتوفر مصعد ومرحاض يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي. بواسطة الكراسي المتحركةSTRAZEيمكن الوصول إلى 
المتحركة.

****
STRAZE مساء |  6 مارس الساعة 24

"Tuğsal Moğul  مع NSUمسرحية: "أيضا األلمان بين الضحايا – مشروع بحثي حول 
إنها جريمة ألمانية يبدو التحقيق الكامل فيها غير ممكن. إنه تاريخ ألماني معاصر جديد! ماذا كان سيحدث لو كان للضحايا أسماء

 مؤلف المسرحية.Tuğsal Moğulألمانية والجناة غير ألمان؟ تليها محادثة مع 
معلومات:

الدخول مجاني
اللغات: األلمانية مع ترجمة باللغات التركية واإلنجليزية واأللمانية

****
STRAZE مساء | 8 مارس ، الساعة 23

 والموتD-Mark – الحب ، Aşk ، Mark ve Ölümفيلم: 
 ، من أغاني الشوق60s" قصة الموسيقى التركية في ألمانيا من أوائل Liebe، D-Mark und Todيحكي الفيلم الوثائقي "

واالحتجاج إلى موسيقى الهيب هوب المعاصرة.
معلومات:

الدخول مجاني
اللغات: األلمانية, التركية

****
STRAZE ، [druckkammer] |  مساء6 مساء حتى 4 مارس من الساعة 30 و 23



مشروع التصميم العملي: مضاعفة الشجاعة
يتم إنشاء الملصقات والنشرات والملصقات والقمصان ذات الزخارف ضد العنصرية عندما يتم تقديم األفكار ونناقشها معا. يتم

تصميم الزخارف ثم طباعتها!
معلومات:

drucken@straze.deالتسجيل المطلوب ، ولكن ليس شرطا: عن طريق البريد اإللكتروني إلى 
الدخول مجاني

اللغات: األلمانية واإلنجليزية والبولندية والفرنسية
****
 أبريل | مواقع مختلفة01 مارس و 31 مارس و 25

مشروع المناقشة: المكتبة الحية
"المكتبة الحية" هي حدث تفاعلي يستخدم المحادثات الخاصة لفضح الصور النمطية ومنع التحيز.

تقام المكتبة الحية في األيام التالية:
Schönwalde I ، 18:00 إلى الساعة 12:00 من الساعة 25.03.23
Ostseeviertel ، 18:00 إلى الساعة 12:00 من الساعة 31.03.23
Innenstadt مساء ، 8 مساء حتى الساعة 3 من الساعة 01.04.23

معلومات:
سيتم اإلعالن عن مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل في "الكتب الحية" والمواقع الدقيقة.

اللغات: لغات مختلفة مع مترجمين فوريين على األلمانية
****
 صباحا | مكتبة المدينة10 صباحا و 8 مارس الساعة 31

قراءة: "بالطبع أنا من هنا! تجربة صبي أسود في ألمانيا" بقلم سابين بريس
 مع التسجيل المسبق4 / 3للفئة 

 صباحا.10:00 صباحا و 8:00ستتم القراءة في الساعة 

معلومات:
a.toeppner@greifswald.deالتسجيل المسبق  : 

الدخول مجاني
لغة: األلمانية

****
STRAZE, Kursraum |15:00 إلى 12:00 مارس من 31

ورشة عمل "هذا ليس ما قصدته! - فهم ومكافحة العنصرية اليومية"
في ورشة العمل هذه ، نود التوعية بالعنصرية اليومية وتوضيح األسئلة والبحث عن طرق أفضل للتعامل مع بعضنا البعض.

معلومات:
/https://pretix.eu/straze/alltagsrassismus تحت 30.03.23التسجيل حتى 
الدخول مجاني
لغة: األلمانية

****
 مساء | سيتم اإلعالن عن الموقع الحقا6 أبريل الساعة 01

"تانفيلم + حديث: "السباح
قصة الهروب المؤثرة لشقيقتين. تحدث في فيلم مع أشخاص من اإلنقاذ البحري والالجئين الذين لديهم تجربة الجئين مماثلة.

معلومات:
الدخول مجاني

اللغة: األلمانية مع ترجمة باللغتين اإلنجليزية والعربية
****
STRAZEcafé مساء | 7 أبريل الساعة 25

"2.0اختتام معرض "حياة بال عنصرية 
قم بزيارة المعرض وتحدث مع المصور جيراردو باالسيوس بورخاس وخوان غارسيا من التحالف ضد العنصرية.

.STRAZE (Stralsunder Straße 10) أبريل في 30 مارس إلى 1يمكن مشاهدة المعرض في الفترة من 

معلومات:
الدخول مجاني



لغة: األلمانية 


