Birlikte_
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Proje hakkında daha fazla bilgi
almak ve tüm etkinliklerden
haberdar olmak için
→bit.ly/3wbx0ZS

Post-göçmen ittifaklarında
önemsemek, öğrenmek ve
harekete geçmek.
Katılımcıların
değerlendirmeleri

Workshoplar
Uzmanlık
paylaşımları
Aktif Katılımlı
Konferans

Podcastler
Eğitim seminerleri

Workshop: 9 – 11 & 14.7.2021 | online

Aktif Katılımlı Konferans:
26 – 28.11.2021 online ve Leipzig`te

Post-göçmen ittifaklarında önemsemek/

Korona krizine rağmen küresel adalet?

bakım – Küresel Kuzey ve Güneyden

Adil bir toplum için, bir yol gösterici olarak

Önemsemenin/Bakımın Ütopyaları

Bakım kavramı.

—

—

Bakım-işlerinin dünya çapında adil ve ihtiyaca göre

Bu aktif katılımlı konferansta, küresel sağlık ve bakim

dağılımı mümkün müdür? Küresel bir bakış açısı

krizini Korona pandemisi çerçevesinde ele alıyoruz.

değişikliği yaratmak için harekete geçiyoruz.

İklim değişikliği, bakım zincirleri ve üreme faaliyetleri bir-

Tanıtım, Networking, Ütopyalar, Hareketler, Kişisel bakım.

birleriyle nasıl bağlantılı? Adil Bakım ekonomileri
için ne gibi Ütopyalar var?
Workshoplar, paneller ve kültürel programlar.
Eğer organizasyona destek vermek veya programa katkı sağlamak
isterseniz, lütfen aşağıdaki mal adresinden bize ulaşın.

Workshop: 27 – 29.8. & 19.2021 | online

Workshop: Konferans sırasında

Eğitim ve Küresel Öğrenme –

Küresel ve adil bir toplum için birliktelikten

Adil bir Toplum için Küresel Kuzey ve

doğan beceri ve yetenekler

Güneyden Ütopyalar

—

—

İklim değişikliği, Pandemi, sosyal eşitsizlikler ve ayrımcılık

Bu gelecek atölyesinde içerik olarak sürdürülebilir, adil

– iyice kötüleşmek kriz zamanlarında siyasal aktifliğimizi

ve gelecek-odaklı bir toplum için birlikte (küresel)

– içinde yanıp kül olmadan- uzun soluklu tutmayı nasıl

öğrenmenin içeriği ve didaktiği üzerine kafa yoracağız.

başarabiliriz?

Karşılaşma, Değiş-tokuş, Düşünme, Networking, Eğitim

Katılımcı, güçlendirici, dayanışan ve beden odaklı.

proje planlaması.

Workshop: 10 – 12 & 15.9.2021 | Leipzig

Wokshop: 04 – 06.2.2022 | Berlin

Sömürgesel devamlılıkları tanımak,

İklim adaleti & iletişim –

sorgulamak ve değiştirmek

Perspektifleri düşünmek, insanlara ulaşmak

—

—

Farklı bakış açılarından sömürgeciliği ve sömürgeciliğe

İletişimsel deneyimlerinize İklim adaleti bağlamında yer

karşı direnci ele alıyoruz. Hem bireysel hem küresel

vermek istiyoruz. Küresel ve post-göçmen perspektifleri

bağlantı hatlarına bakıyoruz.

nasıl güçlendirilebilir?
“Dönüştürücü Arabuluculuk” kavramının yardımıyla
kendimizi bu sorulara adayarak dayanışma ittifaklarının
hem iç hem dışa yönelik iletişimini dikkate alıyoruz.

Atölye çalışmaları cuma akşamından pazar sabahına kadar gerçekleşir. Bazıları için ek seanslar yapılacaktır.
Workshoplar ağırlıklı olarak Almanca gerçekleştirilecek, gerekirse İspanyolca, Türkçe, Arapça ve diğer dillerde
çeviri hizmeti verilecektir. Lütfen kayıt sırasında atölye dili ve çevirmen ile ilgili isteklerinizi belirtiniz.
Bize bu adresten ulasabilirsiniz: gemeinsam.gerecht.global@knoe.org
Proje iş birliği ortakları:

Sponsorlar:				

Fonlarıyla:

