بیانیه مطبوعاتی
کتابخانه کمیک آتن
هفته پناهندگی یونان
۲۳/۲/۲۰۲۲

هفته پناهندگی یک جنبش جهانی و پویا ،یک جشنواره فرهنگی است که مشارکت ،خالقیت و حقیقت زندگی افرادی که مهاجرت
اجباری را تجربه کرده اند جشن می گیرد .این جشن هر ساله در  ۲۰ژوئن ،در روز جهانی پناهندگان برگزار می شود .امسال با
ابتکار کتابخانه کمیک آتن ،این جشن به یونان می آید.
این ابتکار یک جشنواره فرهنگی و بخشی از یک جنبش جهانی پویا با هدف ترویج مشارکت ،خالقیت و تاب آوری پناهندگان و
افرادی که به دنبال پناهندگی هستند برگزار می گردد .این رویداد با حمایت شهرداری آتن از طریق اداره حمایت و ادغام اجتماعی
مهاجران و پناهندگان ریاست اجتماعی همبستگی صورت می گیرد.
این ارتباط توسط راهنمای پناهندگان ( ،)Refugee.infoپروژه ترومای پناهندگان ( )Refugee Trauma Initiativeو
هماهنگی
سازمان شهرداری آتن برای مهاجران و پناهندگان ( )ACCMRپشتیبانی می شود .این رویداد همچنین توسط
مرکز
ِ
ِ
دبیرخانه ویژه حمایت از کودکان بدون همراه پشتیبانی می شود.

این بار موضوع هفته پناهندگی ،شفا است و توانایی و قدرتی را جشن می گیرد که یک شروع جدید در زندگی نیاز
دارد .هدف ما تغییر روایت در مورد جامعه پناهندگان و مهاجران و به اشتراک گذاشتن داستان هایمان ،به منظور شفا
یافتن در کنار هم ،در مواجهه با چالش های معاصر در جوامع ما است.
هفته پناهندگی بستری است که همه می توانند در آن شرکت کنند ،چه با حضور خود و چه از طریق سازماندهی یک
رویداد ،فعالیت یا کارگاه .در حال حاضر ،سازمان های برجسته پناهندگان در یونان با به اشتراک گذاشتن پیام خود مبنی
بر همبستگی ،شمول و برابری اجتماعی در این رویداد شرکت می کنند .در اینجا می توانید ببینید که چگونه شما نیز می
توانید بخشی از جامعه ما باشید.

هفته پناهندگی یونان امیدوار است بتواند همکاری قوی تری بین افراد و سازمان های مرتبط ایجاد کند که می تواند پیام مثبتی باشد برای
پناهندگان ،پیامی که ما را متمایل به تغییر در زندگی روزمره کند و در مسیر داشتن جوامع فراگیرتر در کنار هم پیش ببرد.
برای اطالعات بیشتر و سواالت مطبوعاتی لطفا با ما تماس بگیرید.
contact@athenscomicslibrary.gr +30 698 30 50 292

ویدیوی تیزر
هفته پناهندگان یونان ۲۰۲۲
https://youtu.be/PfYbZUCeUkw

ℹ
نشست آنالین ماهانه بعدی برای طراحی مشترک هفته پناهندگی یونان در سال  ،۲۰۲۲در تاریخ زیر برگزار خواهد شد.
دوشنبه  ۲۱/۳ساعت ۱۲:۰۰
شما می توانید از طریق این لینک وارد جلسه زوم شوید :لینک زوم
https://us02web.zoom.us/j/2491783927
ما مشتاقانه منتظر دیدار همه شما هستیم تا به سواالت شما پاسخ دهیم و ایده های خود را با هم درمیان بگذاریم!

ما را دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید
@refugeeweekgreece
اینستاگرام:
@refugeeweekgreece
فیسبوک:
www.refugeeweek.gr

● روایت را تغییر دهید
● فرهنگ را جشن بگیرید
● در کنار هم شفا می یابیم
#refugeeweekgreece #refugeeweekgreece2022 #refugeeweek #refugeeweek2022
#healtogether #communalhealing #changethenarrative #celebrateculture #communityled #festival

سازماندهی شده توسط
کتابخانه ُکمیک آتن Athens Comics Libraryبا پشتیبانی .Counterpoints Arts UK

پشتیبانی ارتباطی
راهنمای پناهندگان Refugee Info
Refugee Trauma Initiative
Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens
)Coordination Center for Migrant and Refugee issues - ACCMR

جدول زمانی
● فوریه – می  :۲۰۲۲کارگاه ها و مشارکت جامعه
● مه  :۲۰۲۲کمپین دیجیتال
● ژوئن  :۲۰۲۲ ،۲۶ – ۲۰فستیوال و برنامه های گوناگون در سراسر یونان
● ژوئیه  :۲۰۲۲تهیه کتاب کمیک »هفته پناهندگی یونان «

با تشکر از همه سازمان ها ،اعضای جامعه و افراد دیگر متخصصانی که به این فرآیند خالقانه و هفته
پناهندگی یونان  ۲۰۲۲پیوستند.

حمایت شده توسط:

برنامه ریزی شده توسط:

