
 

  

Mehr Infos unter www.rockgegenrechts.com

° Demonstration Start: 14 Uhr
   Bahnhofstr.
° Fest der Vielfalt Start: 15Uhr
   Neuer Markt

°المظاهرة تبدأ الساعة 14            
شارع البانهوف                          

°حفل الفيلفالت يبدأ الساعة 15  
نوير ماركت

°demonstration start : 2pm
  Bahnhofstraße 
°festival of diversity
  start: 3pm Neuer Markt 

لماذا نظمنا يوم التنوع؟

الهدف من هذا اليوم هو من جهة، تطور الهياكل اليمينية،  

البروباغاندا، و فضح العنف للجماهير لزيادة الوعي، و أيضاً 

لنعارض غطرستهم،  و نقدم مساعدة للضحايا.

من جهة أخرى ان المدينة تفتقد غرف و أماكن و مرافق رعاية 

ا¢طفال لتنبيه و توعية المراهقين و كيف نستطيع تعزيز 

اتساع و فاعلية عمل الشباب التي كانت في العقود ا£خيرة ،

 كما في المدن ا¢خرى في المقاطعة، المتوفرة فقط للسياسة  
الهائلة،  لذلك اختفت العديد من نوادي الشباب على سبيل 

المثال!

نحن نطالب المدينة و الب¬د مرة أخرى، استثمار عروض عمل 

منفتحة اكثر للشباب!

وهذا الشيء يتطلب ما يكفي من  أشخاص مؤهلين و كفء!

من المهم ايضا وجود مساحات حرة، يستطيع الشباب انشائها 

 بأنفسهم!

دعونا نجتمع جميعا ضد اليمين و ¢جل تقوية الشباب و العمل  

ا¢جتماعي في الشارع و بعدها نحتفل!

لشترالزوند ملونة للكل!

"يوم التحالف العملي المتنوع في شترالزوند"

Why do we organize the Diversity Day?
The purpose of the Day of Action is, on the one 
hand, to uncover the development of right-wing 
structures, propaganda and right-wing violence, 
to publicize it, and to oppose it and o�er help to 
victims.
On the other hand, it is important to draw 
attention to the lack of space and services for 
young people and how we can strengthen their 
breadth and e�ectiveness.
Youth work has been massively reduced in 
Stralsund in recent decades, as in other cities in MV.
For example, almost all youth clubs disappeared.

We demand from the city and the state 
government to �nally invest more in open 
o�ers of youth work.
It needs su�cient and quali�ed sta�.
Important are free spaces that can be 
designed by young people themselves.
Let us �ght racism together
and take to the streets to strengthen youth 
and social work and then celebrate.

For a colorful Stralsund for all.

„Aktionsbündnis Tag der Vielfalt Stralsund“   


