من یک خانه ی واقعی می خواهم
ارائه نهایی پروژه تحقیقاتی از تجربه زندگی روزمره کودکان در هایم های
پناهندگان
جمعه  22سپتامبر 2017
از ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر
Werkstatt der Kulturen
مکان :
Wissmannstraße 32, 12049 Berlin
برای کودکان زندگی در یک مرکز پذیرش اولیه ی پناهندگی  ،هایم و یا محل اقامت مشترک در برلین
به چه معنی است؟
به نقل از یک پسر  6ساله" :من یک خانه واقعی می خواهم"  .او این مکان ها را به عنوان "متفاوت"
 ،نه "عادی" ،و نه "واقعی" تجربه کرده است .آنها به طور موقت تعیین شده اند اما خانواده های تازه
وارد اینجا چند ماه تا چند سال زندگی می کنند .چگونه کودکان تا  6سال در این مکان ها زندگی خود
را شکل می دهند؟ چگونه آنها از فضاهای بازی و عمل استفاده می کنند؟ چه شبکه ای از روابط را
دارند؟ چه رفتارهایی ،تبعیض و نقض حقوق کودکان روبرو هستند و چگونه کودکان ،خانواده هایشان
و کارمندان اقامتگاه ها با آن مسایل روبرو می شوند؟ به دنبال پاسخ این پرسش ها و بسیاری پرسش
های دیگر INIBدانشگاه پروتستان برلین و پروژه تحقیقاتی ISTA / Fachstelle
Kinderweltenبا استفاده از روش های مشارکتی پژوهش اجتماعی کیفی در بازه زمانی یک
سال و نیم انجام داده است .در این کنفرانس نهایی نتایج تحقیقات مطالعات قوم نگاری-اکتشافی ارائه می
شود و اتاقی برای بحث و گفتگو  ،برای تبادل نظر و ارتباطات شبکه ای هم وجود دارد.

09:00
09:30
09:40

ثبت نام با نوشیدن قهوه
خوش آمدگویی
معرفی پروژه تحقیقاتی

10:00

(پروفسور دکتر )Anne Wihstutz
مالحظات اخالقی تحقیقات

)(Seyran Bostancı, Hoa Mai Trần, Thi Huyen Trang Le
10:30

یافته های کلیدی پروژه

(Prof. Dr. Anne Wihstutz, Dr. Sarah Fichtner, Dr.
Penelope Scott, Evelyn Schulz-Algie, Seyran Bostancı,
Hoa Mai Trần, Hannah Rosenfeld, Clara Zimmer, Thi
)Huyen Trang Le
بوفه نهار
12:00
کارگاه های آموزشی
13:30
 " .1آیا بازی کودکانه وجود دارد یا خیر!؟
اولیه

 -بازی ،دعوا و روابط شبکه های کودکان در یک مرکز پذیرش

)(Dr. Penelope Scott & Thi Huyen Trang Le
 .2در میانه و خارج از آن :کودکان پناهنده در تنش بین حقوق کودکان و سیاست پناهندگی  -مالحظات اخالقی
حرفه ای برای کار اجتماعی

)(Prof. Dr. Anne Wihstutz & Clara Zimmer
 .3فضاهای بازی و عمل برای کودکان در اقامتگاه های زندگی مشترک :بین جعبه ماسه بازی و اخراج

)(Dr. Sarah Fichtner & Hoa Mai Trần
" .4پادشاهی" هایم ؟! تعامل فرآیندهای بین کودکان و بزرگساالن از دیدگاه انتقادی تبعیض

)(Seyran Bostancı & Hannah Rosenfeld
 .5باالخره در امنیت؟ حقوق کودکان به حفاظت از خشونت در هایم پناهندگان

)(Evelyn Schulz-Algie & Petra Wagner
استراحت برای صرف قهوه و چای
15:30
موقعیت یابی و اقدام در زمینه های کلیدی – بحث های عمومی با مهمانان دعوت شده  :نمایندگان
15:45
گروه های خود سازمان یافته ،کارمندان هایم ها از سیاست و علم

مجری  Petra Wagner :مدیر ISTA/Fachstelle Kinderwelten
امیرا احمدinternational Woman’s Space Berlin & Monitoring Initiative ،
 ،Dominik Bärدانشیار پژوهشی در موسسه آلمانی برای حقوق بشر)(DIM
 ،Valentina Collaیک مربی در یک مرکز اقامت مشترک (هایم) Unionhilfswerk
 ، Andreas Germershausenکمیسر مجلس سنا برای یکپارچگی با جامعه و مهاجرت
 ، Manfred Novakرئیس انجمن  AWOدر مرکز برلین
پروفسور دکتر  ، Nivedita Prasadرئیس : MRMAکار اجتماعی به عنوان پروفسور حرفه ای حقوق بشر و
سخنگوی بخش تخصصی "فرار ،مهاجرت و نقد نژادپرستی" از جامعه آلمان برای کار اجتماعی
آالله شفیعی ثابت ،معاون سرپرست هایم انتقالی خیابان  ، Alfred-Randtفدراسیون بین المللی ) (IBبرلین-

برندنبورگgGmbH
17:00

پایان جلسه

مکان جلسه :
Werkstatt der Kulturen
Wissmannstraße 32
12049 Berlin
http://www.werkstatt-der-kulturen.de/de/ueber_uns/kontakt/

مهلت ثبت نام 11 :آگوست 2017
شما می توانید در لینک زیر ثبت نام کنید:

https://www.situationsansatz.de/forschungsprojekt-alltagserleben.html
ثبت نام شما وقتی پذیرفته می شود که شما یک تاییدیه از ما دریافت نمایید.
فضاهای جلسه برای معلولین با صندلی چرخدار ساخته شده اند .مراقبت از کودکان در طول روز جلسه در دسترس
است.
همچنین در جلسه مترجم های زبان های (عربی ،فارسی،کردی کورمانجی و انگلیسی) شما را همراهی می کنند.

تماس برای پاسخ به سواالت و کمک برای ثبت نام:
Christina Beck
tagung_ista_inib@ina-fu.org
https://www.situationsansatz.de/projekte-127.html
http://www.inib-berlin.de/pf_lp_gefluechtete_kinder.html

پشتیبانی شده توسط :

