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في درسدن كأول منظمة  1990منظمة مجتمع مدني تأسست عام  - Ausländererrat Dresden e.V -نحن 

 .نيمتطوعالن ويموظفالاليوم مجموعة من يضم فريقنا . التنظيم للمهاجرين ذاتية
 

ندافع بشكل خاص عن حقوق  كما أننا جميع. لالعدالة االجتماعية لتأمين  حقوق اإلنسان و هو رعايةأساس عملنا 
 ممارسة حقوقهم بأنفسهم.نسعى لمساندتهم ودعمهم ل ولجوء حيث أننا هجرةٍ  مروا بتجارباألشخاص الذين 

 
 …حن ن

 .نمارس العمل بمهنية  −

 .اللغات ونمتعدد −

 .نؤمن بالعمل التشاركي −

 .عالقات متينةلدينا شبكة  −

 .ت سياسيةذوي اهتماما −

 .نؤمن بالديمقراطية  −

 .منفتحون على العالم −
 
 
 

  .بفعاليةيشارك فيه الجميع  ،تمييز خالي من المجتمع  الحصول على هدفنا هو

. لجوءو هجرةٍ  بتجارب مرواالذين المشاركة السياسية واالجتماعية والمهنية والثقافية لألشخاص  كما أننا نسعى لتعزيز 
مساندتهم في رحلة التعلم وتطوير الذات بما يفضي نهايةً إلى في و باستقالليةفي العيش  همحق تأمينفي  همدعمحيث نقوم ب

 عيش حياةٍ ايجابية 
 

 خطر التهميش وبشكل ٍ نقدي كما أننا نتابع. نعلن موقفنا الرافض للعنصرية وغيرها من أشكال التمييز بكل وضوح 
 كمنظمة.  هياكلنا وأعمالنابما فيه  واحتماليات حدوثه المجتمعي 

 
 ,آخذين بعين االعتبار واإلدراك  ظر عن األصل والجنس ووضع اإلقامةبغض الن أجياٍل مختلفة نعمل مع أشخاص من 

 .واستراتيجياتهم الحياتيةهم استناًدا إلى مهارات على تعزيز استقالليتهم تنوع أنماط حياتهم حيث أن تركيزنا ينصب
 

أننا كما .والصحة والتربية والتعليم  واإلقامة المعيشةمثل  يوميةٍ  مواضيعٍ و قضايانصح في ال إسداءنقوم بفضالً على أننا 
المعلومات األساسية  فضالً عن ترجمة في الذهاب إليها همرافقنو قنوات إتصاٍل مع المؤسسات المعنية أو من للمهاجريننؤ

 .الشعور باألمانالمساعدة وسعياً منا لتقديم .عند االتصال بنا
 

 .لمختلف الفئات المستهدفة آمنة بيئةٍ  تقام فيمن خالل اجتماعات وفعاليات مفتوحة ات يكما أننا نوفر فرصاً للقاءات وأمس 

 
يام متعددة األ معارض نقوم بتنظيم  اللجوءوالهجرة  تجارب ذوي ورغبةً منا في زيادة مستوى الوعي الثقافي لألشخاص

 هجرةٍ  مجتمع خلقمؤسسات درسدن في  ندعم إننا في مختلف المؤسسات. الخاصةاإلضافي والفعاليات عليم الثقافات والت
 .منفتح

 
ً  بالتعبير عن نقوم على المستوى  اتصال في لجان السياسة المحلية وكذلك في شبكات ونعبر عنه موقفنا السياسي علنا

نشجع المشاركة السياسية من خالل الرحالت التعليمية ومنصات كما أننا المحلي ومستوى الواليات والمستوى االتحادي. 
 على ممارسة حقوقهم السياسية. ونشجع الجميع لمناقشةا

 
السياسي و. نرى أنه من واجبنا االجتماعي ترسيخ ثقافة التذكر وعدم نسيان الماضي األلماني نشعر بالتزامنا العميق اتجاه

. نحن ملتزمون بمجتمع حيالها فعالٍ دور بل والقيام بفي دريسدن انصرية اإلبقاء على ذكرى ضحايا العنف بدوافع ع
 . الشجاعةب يتسمديمقراطي يقظ 

 
 


