معا ضد العنصرية %100-كرامة إنسانية

بالمناسبة السنوية ألسبوع ضد العنصرية( 24-11آذار) يسر كل من مجلس و مفوضية اإلندماج في المدينة الجامعية زيغن
أن تشجع المواطنين على مشاركة خبراتهم أو أحداثا عاشوها تتعلق بموضوع العنصرية أو التمييز أو وجود تنظيمات ممنوعة
تتعلق بنفس الموضوع.
القاطنون في مدينة زيغن يعودون بأصولهم ألكثر من  120دولة مختلفة و( نأمل ) في الجزء األغلب من حياتنا اإلجتماعية
و تعايشنا معا عدم وجود أي تأثير لإلختالف العرقي لألشخاص .من المحتمل وجود أشخاص في مدينتنا إختبروا حاالت كانوا
فيها وحيدين بسبب لون بشرتهم أو دينهم أو ثقافتهم أو عرقهم أو أي خصائص أخرى ,في المدرسة أو في العمل أو عند البحث
عن مسكن أوغيرها من أمور الحياة اليومية حيث تمارس مثل هذه التصرفات الممنوعة من عنصرية و تمييز أو الحط من
الشأن.
وبشكل عام فإن ممارسة مثل هذه األفعال ال يؤدي فقط إلى اإلقصاء و الخلل اإلجتماعي بل أيظا يمكن أن يسبب أضرار صحية
جسدية ,و نفسية للضحايا.
لذلك يرغب المنظمون لفعالية و.ج بلقاء الضحايا و اإلطالع على تجاربهم في مدينتنا و محاولة تدارك النتائج.
من ناحية يتعلق األمر بتقييم و تحديد الحالة المزاجية ,ومن ناحية أخرى يجب إعالم الضحايا بشبكة وهيكيلية المساعدة
الموجودة في مدينة زيغن بغرض الحصول على دعم ملموس.
من يرغب من السادة السكان مشاركة خبرته الشخصية مع قضايا العنصرية أو التمييز أو اإلقصاء أومع الهياكل الممنوعة,
يرجى القدوم إلى مكتب مجلس اإلندماج في دار البلدية في فايدناو خالل األسابيع القادمة .أو من يريدون التعرف على الدور
الذي تؤديه منظمة و.ج أو على المهام األساسية لمجلس اإلندماج.
على الراغبين بالمشاركة إبالغنا عن طريق البريد اإللكتروني ,أوالبريد العادي ,أو بالحضور شخصيا ,على معلومات التواصل
المذكورة الحقا .باإلظافة إلى إمكانية المشاركة العشوائية و بالطبع سيتم حفظ كافة المعلومات المعطاة بسرية تامة.
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يصادف في الحادي العشرين من آذار اليوم العالمي ضد العنصرية حيث يرغب كل من مجلس اإلندماج و مدينة زيغن
بمحاورة خاصة مع السادة السكان ,لذالك سيقام كشك العمل و المعلومات على جسر نهر زيغن للمشاة.

