Sáng kiến Đoàn kết giải quyết từ cuộc khủng hoảng Cần tất cả ý kiến của các bạn !
- Chiếc bàn Dân chủ - đây là nơi thu nhận các ý kiến đánh
giá , đề xuất , ý tưởng của mọi người để tìm một con
đường chung , thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
Vào ngày 12.03.2022 ,từ 11 giờ đến 2 giờ chiều tại
Neumarkt ( Trung tâm thành phố ) các bạn có thể tụ tập ở
một chiếc bàn tròn lớn . Các nhân viên trong nhóm sáng
kiến cũng rất muốn nói chuyện với các bạn ở đó . Trên có
các thẻ , với nhiều ngôn ngữ khác nhau , có sẵn cả bút để
các bạn viết ra các lo lắng , phê phán hoặc đề nghị của các
bạn ( không cần ghi tên của người viết : ẩn danh), sau đó
bỏ các thẻ đã ghi vào thùng thu nhận ý kiến .
Trong thời gian từ ngày 13.03.2022 đến 31.03.2022 Chiếc
bàn tròn sẽ còn được đưa đến các nhóm tham gia , các hội
đoàn…. ở các khu vực khác trong thành phố . Các bạn có
thể tìm danh sách các địa điểm đặt bàn tròn trên trang mạng
.
Từ 01.04.22, các thành viên của nhóm sẽ thu thập tất cả
các thẻ , đọc và sắp xếp chúng theo nội dung của các ý kiến
, sau đó cùng nhau thảo luận để tìm cách giải quyết các
mối quan tâm , thực hiện các đề nghị , ý tưởng của mọi

người . Ví dụ như tổ chức họp hội nghị , tổ chức các bàn
tròn theo chủ đề khác hoặc chuyển tiếp các phê phán và
các vấn đề đến người có trách nhiệm . Tất cả quá trình này
sẽ được thông báo trên trang mạng Internet , để các bạn có
thể nắm được tình hình mới nhất .
Chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận các câu hỏi của các bạn
vào ngày 12.03.2022 tại Neumarkt ( trước tòa thị chính ở
trung tâm Chemnitz ) hoặc các bạn có thể sử dụng trang
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