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 مشروع مكافحة العنصرية

RasTat 
 راس تات

 

التي تحصل مع الجرائم العنصرية  لوجه وجها  

:يوميا    

العنصرية كتجارب حول /يتحدثـ   

العنصرية /يأظهرـ   

العنصرية  /يفعر  ـ   

العنصرية /يوثقـ   

العنصرية /يناقشـ   

العنصرية /يحاربـ   

 

 

 

F ACH B E R E I CH  S O Z IA L ES  /  I N T EG R AT IO N S B Ü R O  

 

F ACH B E R E I CH  S O Z IA L ES  /  I N T EG R AT IO N S B Ü R O  

 

الالزمة. معلوماتالفي المؤتمر للحصول على  /يشارك  اذا   

 

اإلنترنت  المؤتمرات المعلوماتية عبرهناك العديد من  نكوتفي بداية المقابلة س

           ./اتلألطراف المهتمة واألشخاص الناشرين

للتسجيل في المؤتمرات المعلوماتية، اكتب/ي بريدًا إلكترونيًا على 

 عناوين البريد اإللكتروني الواردة أدناه.

سنرسل لك بعد ذلك تواريخ المؤتمرات المعلوماتية عبر البريد 

 اإللكتروني.

 

يرجى االتصال عن طريق البريد اإللكتروني  :للتسجيل واألستفسار  

(Frau Runde) أو الهاتف بالسيدة روندي 

. (Herr Sandiraz)والسيد سانديراز 

 

 

0551-525-2726 (Herr Sandiraz /  السيد سانديراز ) 

0176-240 06 643 (Frau Runde /  السيدة روندي  ) 

 

rastat@landkreisgoettingen.de 

sandiraz@landkreisgoettingen.de 

 

المؤتمرات ي للتسجيل ف االتصال بيانات

  ع:لمشروعن ا التفاصيلومزيد من المعلوماتية 

Sind Sie interessiert? 

Möchten Sie mitmachen? 

 

؟/ةهل انت مهتم  
 هل ترغب/ين في المشاركة؟

 
 



.مكافحة العنصريةع لتعمل مقاطعة غوتنغن على مشرو  

ضد العنصرية  نترك أثرانريد أن راس تات" "’ مع مشروع 

.)اليومية(  

هدف مشروع "راس تات" هو ان نظهر األماكن التي تحصل 

.حيث يتعرض الناس للتمييز العنصريبها العنصرية و  

 

‘:تات راس’هناك ثالث مراحل لمشروع   

األشخاص إلبالغ حول المشروع  يةمؤتمرات معلومات اوالً:

والمتضررين من العنصرية  والمهتمين المحليين الناشرين

.وكسبهم للمشاركة  

المتضررين من  األشخاص معفردية  مقابالتإجراء ثانياً: 

مع  /هنعن تجاربهم التحدث /اتلمتضررينبإمكان االعنصرية. 

عن  دون الكشف نتائج هذه المقابالت .تتم إستخدامالعنصرية

ةُ.هويال  

 ذي، والمعرض / كُتَي ِّب يتم إنشاء  ،بناًء على المقابالتثالثاً: 

 ،الكتيبء بعد انهاالعنصرية.  أماكن )جريمة( إظهاريعمل على 

ة.في المنطق وتعليمية   إعالمية   وسيلة  ك هيمكن استخدام  

 

  

 

 كيف يمكنك المشاركة؟
 / ت  واجهت إذا سبق لك أنـ 

تمييًزا عنصريًا في الحياة 

عن  /أخبرينا خبرنا، أ اليومية

زءاٌ ج /ينوستصبح /ك  تجاربك

لن يتم ذكر  .صادرمن الكتيب ال

اي اسم عند التحدث عن 

ب.في الكتي كم/نقصص  

/ تعرفين  تعرف /ت  إذا كنتـ 

شخص أوعدة أشخاص 

، بالتمييز العنصري /اتمتأثرين

ذا!فأخبرهم/هن عن مشروعنا ه  

على تواصل في عملك إذا كنت ـ 

 األساسي أو التطوعي مع

 من األشخاص ةمجموع

اتصل /ات إحتماالً، فمتأثرينال

يمكننا مناقشة دورك وبنا 

لهم/ن! كمساعد  

  

 

 

1.  

اليوميةالعنصرية   

اليوميةالحياة  فيالمخفي تمييزال  

 

نسمع مراًرا وتكراًرا عن العنصرية في مقاطعة غوتنجن وهذا 

. ومظاهر مختلفة عديدة يحدث في أماكن  

 تتجلى بطرق مختلفةو جسدي تظهر بشكلجزئيا ، العنصرية 

أو شتيمة واضحة.كعنف مباشر أوإهانة : على سبيل المثال  

غالبًا ما يحدث التمييز ،في حالة "العنصرية اليومية"  و

العنصري ضمنيًا ولفظيًا وخفيًا في األقوال التي يصدرها 

  الناس بوعي أو بغير وعي.

يقال أن العنصرية الكامنة تطرح مشكلة خاصة في المنطقة 

إن إخفاء العنصرية في وسط مجتمعنا يعني أن المشكلة و

مستمرة أو حتى تزداد. تُظهر التطورات السياسية األخيرة 

 بشكل عام انه التي أجراها علماء السياسة اتوتحليالت الخطاب

(.الجديدة)نية اللغة اليمي تحواًل واضًحا في الخطاب نحو يوجد  

 

مكان العمل أو المدرسة أو وسائل النقل  :على سبيل المثال    

.محتملة للعنصرية اليومية أماكنهي  وإلى آخرهالعام المحلية   

 

عاونونا على و ظاهرةساعدونا في جعل أماكن )الفعل( 

!محاربة العنصرية معًا  

 

  (RasTat)   الراس تاتمشروع  

 
 
 


