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ورشة عمل حول نقاش الثورة السورية في المجتمع األلماني -مع تبنى ثورة
هل شاركت في الثورة السورية؟ هل يشعرك تمثيل الثورة السورية في اإلعالم والرأي العام األلماني بخيبة أمل؟

هل تعتقد بوجوب مناقشة من منطلق مختلف عن العوامل الجيوسياسية والطائفية؟
هل ترغب في المساهمة بتشكيل النقاش العام األلماني من خالل صوتك وخبرتك ومنظورك الخاص؟
تبنى ثورة تدعوك للمشاركة في ورشة عمل حول نقاش الثورة السورية في المجتمع األلماني حيث يمكنك
-

التعرف على جوانب الحوار الشائعة في الرأي العام األلماني حول سوريا
التعرف على استراتيجيات النقاش المعتمدة من قبل تبنى ثورة في المناظرات األلمانية المعنية بالسياق السوري
الحديث عن تجربة الهجرة مع معارضين سوريين ,والتعرف على عمل تبنى ثورة التضامني مع الثورة السورية
تبادل األفكار عن كيفية استئناف النشاط الثوري من المهجر
الزمان والمكان :األحد  81تشرين الثاني ,من الساعة  81صباحا حتى الساعة  6مساء في برلين
تبنى ثورة تدعو أيضا غير القاطنين في برلين للمشاركة حيث حتغطي تكاليف السفر واإلقامة في برلين
لغة المشاركة :عربي ,انكليزي ,ألماني حسب رغبة المشارك
هل أنت مهتم؟
تقدم بطلبك قبل  8تشرين الثاني برسالة باللغة األلمانية أو االنكليزية أو العربية إلى
maria@adoptrevolution.org
نطلب منك تزويدنا ببعض المعلومات
 .1هل كنت ناشطا في سوريا؟ في حال الجواب بنعم ,كيف؟
 .2هل أنت ناشط في ألمانيا؟ في حال الجواب بنعم ,كيف؟
 .3ماذا تريد للمجتمع األلماني أن يعرف عن الثورة السورية؟
 .4في أي مدينة سورية كنت تعيش قبل مغادرتك سوريا؟
 .5ما هو مكان إقامتك الحالي في ألمانيا؟
 .6ما هو مستوى لغتك اإلنجليزية واأللمانية؟ (ألسباب تنظيمية فقط .مهاراتك اللغوية ليس لها أي تأثير على
طلبك)
 .7كم عمرك؟
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Argumentation-Workshop with Adopt a Revolution
Discussing the Syrian Revolution with the German Society
You were activ in the Syrian Revolution? Since you live in Germany you are disappointed how
the Revolution in presented in the German public and media?
You think there should perspectives being discussed aside from geopolitics and religion to
explain the Syrian situation? And you would like to actively shape the public discussion in
Germany with your voice, your experience and own perspective?
Then participate in the argumentation workshop with Adopt a Revolution!
 Get to know the main discussion threads in the German public debate about Syria.
 Adopt a Revolution will share approved argumentation strategies in German debates
on the context of Syria.
 Exchange with other Syrian oppositionists about their experiences in German exile
and get insights into Adopt a Revolution’s solidarity work for the Syrian Revolution.
 Get inspired and exchange ideas on how to get active again from exile.

Date and Location: Sunday, 18th November 2018 from 10am to 18pm in Berlin
Non-Berliners are very welcome!!!! Adopt a Revolution will cover costs for
accommodation and travel.
Language: Arabic, English, German (depending on participant’s needs)
We caught your interest?
st
Due to limited capacities please apply until 1 November by writing an e-mail to
maria@adoptrevolution.org (if possible in English or German, but Arabic is fine as well).
Please give us some short infos about the following points:
 Have you been active in Syria and if yes, how?
 Are you active in Germany and if yes, how?
 What would you like to tell the German society about the Syrian Revolution?
 In which Syrian city did you live before you left Syria?
 What is your current residence in Germany?
 What is your level of English and German? (Just for planning reasons. You
language skills have no influence on your application)
 How old are you?

