
 تستضيف ايرفرت سوق التضامن والجوله الموسيقيه المرافقه بعنوان "متى ان لم يكن الان" في  Kalif Storch في العشرين من اوكتوبر

أيضا ننادي  في المجتمع ومعا   المتصاعد  الضغط اليميني  في مواجهه  ة نترك بصمأن  من انتخابات الولايه في تورنجن نود معا  قبل أسبوع 
 للوصول لمجتمع منفتح ومتضامن .

لتخاذل التام عن مواجهه شبكات النازين الجدد  او التحريض العنصري و  نعزز وجهات نظر المتضررين بشكل يومي من عواقب اليمين هنا نود أن 
تشديد قوانين اللجوء في السنوات الأخيره. من  المسلحه و   

او الإرهاب اليميني . ة العنصريه او معاداه الساميكل من يعاني من و  

والمشاريع في ايرفرت    ،والمبادرات،والجماعات ،فراد  أال ، العديد من"سوق التضامن" وفيه يشارك    بعصرا   ةالثالثمن الساعة  بدا   طلقفعاليتنا تن 
الدعوه للإنسانيه وحقوق الانسان العالميه .، الناشطين ضد النازيين الجدد والعنصريه ومعاده الساميه ؛  

 المشاركين: 

ISD Bund e.V.  Initiative Schwarye Menschen in Deutschland 
Lokalgruppe Thüringen 

MOBIT -Mobil Beratung in Thüringen 
Ajz Erfurt  

Aufstehen gegen Rassismus 
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. 

Adopt a Revolution  
Wir Sind Paten Supporter Erfurt 

Ratschlag Thüringen  
Seebrücke Erfurt  

Fridays for Future Erfurt  
DGB-Jugend Thüringen 

سيشارككم الموزع الموسيقي : يا موسيق  
DJ’s Sam O’Rye (7Zoller Liga / Play Some Records) 

KingOfErfurt (7Zoller Liga/ Floorshakers) و   
  

عة الرابعة والنصف حتى السادسةلسابدأ  من ا "  Adopt a Revolution تبنى ثورة" "داره فريق "إب عمل  خلال سوق التضامن ستقام ورشةو  
2019-2011-1989بعنوان التجربة السورية الألمانية في الثورات   

ن الساعه السادسه حتى الثامنه جلسه حوار بعنوان )هيا لنتحدث عن التضامن( سيشارك في الحوار : م  
 

 Sonne Ra  مغني الراب 

 Hannah Peaceman   مواقف من الحاضر اليهودي "-محررة مشاركه من " يالطا  

  Sprint Thüringen  جاموس مترجمه في ايرفرت  إيمان من مكتب  

EZRA   باالضافه الى مكتب 

 ستدير جلسه الحوار السيده :

 . (VBRG e.V.) من جمعيه     Heike Kleffner   

ا من الساعه التاسعه يمكنكم التمتع بالحفله المسيقيه بمشاركه كل من : بد  

Sonne Ra و Ebow. 

Der Küfa   بالاضافه الى كل ما سبق يمكنكم الاستمتاع بوجبه برجر نباتي مقدمه من 

Kalif Storch  والمشروبات البارده المقدمه من 

                                                                                             الدخول مجاني 

 شروط :  

من قانون التجمع يتم استبعاد الأشخاص الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف أو الذين ظهروا في الماضي نتيجه بيانات    1الفقره    6عملا بالماده  
سامييه أو غير انسانيه أخرى من هذا الحدث .عنصريه أو قوميه معاديه لل  


