دربارهی ما
پایگاه تخصصی  – Bidayaپیشگیری از افراطگرایی مذهبی ،در پایان سال 2017
میالدی بر اساس مصوبهی گروه کاری بین وزارتخانهها ( )IMAGبا نام "چهارچوب
عمل برای دموکراسی و مدارا" وابسته به دولت ایالتی مکلنبورگ-فرپمرن توسط CJD
 Nordتأسیس شد.

در پایگاه تخصصی  Bidayaیک تیم میان رشتهای با صالحیتهای علوم اسالمی و
الهیات اسالمی ،علوم فرهنگی و زبان ،آموزش اجتماعی و مذهبی در کنار یکدیگر کار
میکنند.

در ایالت مکلنبورگ-فرپمرن ،پایگاه تخصصی  Bidayaبه صورت خیلی تنگاتنگ با
مراکز محلی برای فرهنگ دموکراتیک ،مؤسسات دولتی ،نهادهای آموزشی ،خدمات
مهاجرت جوانان ،انجمنهای مهاجران و همچنین سازمانهای اسالمی و وابسته به کلیسا
همکاری میکند و عضوی از شبکهی مشاورهی دموکراسی و مدارا در ایالت مکلنبورگ-
فرپمرن است.

این پایگاه تخصصی در سطح فدرال متعلق به شبکهی پایگاه مشاورهی "افراطگرایی"
وابسته به ادارهی مهاجرت و پناهندگان فدرال ( )BAMFو نیز کارگروه فدرال
افراطگرایی مذهبی ( )BAG ReLExاست.

پایگاه تخصصی BIDAYA
CJD Nord
آدرس :خیابان  ،Siegfried-Marcus-Str.پالک 45
کد پستیWaren (Müritz) 17192 :

تلفن03991 6738587 :
تلفن همراه0160 8045287 :
پست الکترونیکbidaya.mv@cjd-nord.de :

گروههای هدف

BIDAYA
واژهی ( Bidayaبه معنی آغاز ،شروع دوباره) ریشه در زبان عربی دارد .این مفهوم
معنابخش کار ما است .پایگاه تخصصی  Bidayaبه افرادی که از جانب افراطگرایی
مذهبی مورد تهدید قرار گرفتهاند یا در روند افراطگرایی قرار دارند ،حمایت الزم برای
شروع دوباره ارائه میدهد.







اهداف ما








افرادی که تمایل دارند فاصله گرفته یا خارج شوند
اشخاص مرجع و بستگان آنها
همکاران از مؤسسات و ادارت دولتی
نیروهای متخصص آموزشی در حوزههای کمک به کودکان و جوانان ،و
مدرسه همچنین بازیگران فضای اجتماعی مرتبط.
بازیگران فضای اجتماعی و تک تک افراد متعهد

خدمات

شناخت افراطگرایی مذهبی و مقابله با آن
حمایت از افراد جوان ،برای این که از مواضع افراطگرایانه فاصله بگیرند و
چشماندازهای جایگزین برای زندگی خود ایجاد کنند.
افزایش امنیت عمل برای نیروهای متخصص آموزشی ،در حوزههای کمک به
کودکان و جوانان ،و مدرسه همچنین بازیگران فضای اجتماعی مرتبط.
کاهش اسالمستیزی و مسلمانستیزی از طریق روشنگری با بهرهگیری از تنوع
مذهبی و فرهنگی.
ایجاد توانایی در خودسازماندهیهای مهاجران برای مقابله با افراطگرایی مذهبی
توسط پیشنهادات پیشگیرانهی خود.
مشاورهی بین مذهبی و بین فرهنگی در توسعهی تدابیر ادغام.
روبرویی با قطبیشدن در جامعه از طریق عینیت بخشیدن به مباحثهها.







دورههای آموزشی و تکمیلی ،کارگاهها همچنین آموزش مربیان از جمله
در موضوعات ذیل:
 دانش پایه در خصوص اسالم و زندگی مسلمانان در ایالت
مکلنبورگ-فرپمرن
 اسالمگرایی (ایدئولوژی و مظاهر آن)
 شناخت روندهای افراطگرایی
سخنرانیهای تخصصی
مشاوره (تخصصی و شخصی)
همراهی در فاصله گرفتن و خروج

ما به زبانهای ذیل صحبت میکنیم:

ویژگی پیشنهادات ما:

فارسی  .ترکی  .فرانسوی
بوسنیایی  .صربیکرواتی
انگلیسی  .آلمانی

حضوری  .با آستانهی پایین
محرمانه  .رایگان

