
دعوةو إلىو أيامو النشطةو السياسيةو فيو كلو أنحاءو ألمانياو منو الحتحادو “قدمتمو أهلو ووطئتم

آذار\ مارس 23حتىو ال 18سهل ”و فيو الفترةو منو ال
الحقو بالمجيءو وبالذهابو وبالقامةو للجل

ويتقدم ألمانيا مع أكثر وأكثر ترحيل ت – لئن نعلو صوتنا معا. يصبح نظام التعتزال حاليا أقسى وأقسى !

آذار للحق\ مارس 23حتى ال 18شاركوا بأيام النشطة السياسية في كل أنحاء ألمانيا في الفترة من ال

أروا جماتعاتكم للتضامن وكفاحاتكم ورؤاكم من مجتمع به. بالقامة ولحقوق اجتماتعية متشابهة لكل شخص
اا .الهجرة ليست تهديد

نحن اتحاد أو تحالف أو. ندتعو نحن من التحاد “قدمتم أهل ووطئتم سهل ” إلى هذه أيام النشطة السياسية
شبكة من جماتعا ت ومنظما ت مناهضة للعنصرية مختلفة ومنظما ت الذا ت من اللجئين والمهاجرين وجماتعا ت

.الستقبال

لنطور معا صو ت المجتمع المدني فالصو ت ممن يستقبل هجرة“ 2015اجتمعنا إثر ما يسمى بـ ”صيف الهجرة 

حزيران أن مطابنا الساسية هي حقوق اجتماتعية متشابهة لكل\اتفقنا في مؤتمر في يونيو. القادمين الجدد
.شخص والحق بالمجيء وبالذهاب وبالقامة

اا اا ونقدم مطالبنا مع ممع صو ت المجتمع. نريد الن ان نصبح نشاط ييس تعلى أيام النشطة السياسية أن 

وكذلك تعليها أن تمثل رمزا ضد التحول الحالي. تعليها أن تري تعدد الماكن بها هذا أمر واقع. المتضامن هذا

سواء آتعمال في. إلى اليمين والسلوك المستبد الذي هو تقليل القيمة ممن أدناه أو ممن له أقل حقوق
الشوارع أو مظاهرا ت أو حفل ت في الحارا ت أو طاول ت مع معلوما ت فاتركوا أنفسكم ظاهرين وأروا تعملكم

ألفنا فريقا للتنظيم. ابعث إلينا فيديوها ت وتقريرا ت وصور من نشاطاتكم. أبدتعوا وخصوصا. وكفاحاتكم ورؤاكم

لجل كل هذا. ألساسي الذي سينسق الفعال المختلفة والعلقا ت العامة وسيساتعدكم في كل المواضيع

كانون الثاني\ يناير 14سوف يوجد مؤتمر في مدينة غوتنغن في ال .

القوانين الجديدة التي أصبحت موافقة تعليه في المدة: بفضل الوضع الحالي يتعين التركيز تعلى الحق بالقامة
الخيرة فيها تمت تعيين ما يسمى ببلد آمنة قاد ت إلى رفع ظاهر من الترحيل ت إل بلد شرق أوروبا الباردة

من المحتمل أن يسفروا. تهدد التفاقا ت مع بلد إفريقية وأفغانستان بتحى أكثر ترحيل ت. جدا بسبب الشتاء
.بشكل إجباري أفغانيين وأفغانيا ت بعدد اللف إلى بلد مدمر من الحرب وبه ما زالت اشتباكا ت حربية

؟ بهذا التاريخ تعيد ميلد التفاقية بين ألمانية وتركيا التي هي2017آذار \ مارس 18لماذا نهاية السبوع من ال
.هدفها تخفيف ما يسمى بـ ”تيارا ت اللجئين ” وبذلك تساهم في وحشية نظام الحدود الوروبية

بالدتعوة إلى نشاطا ت في هذه اليام نقف مع احتجاجا ت أخرى في كل أنحاء أوروبا ضد نظام الحدود القاسي

ييعتصم. كذلك يدتعو الفندق “سيتي بلزا ” إلى أفعال. والكفاح لجل حرية التحرك والحق بالمجيء وبالقامة
ظظم من قبل اللجئين ييسكن وين الفندق به قبل نصف سنة ومنذ ذلك تخدم العمارة سبعة الطوابق كمنزل 

-http://solidarity2refugees.gr/international-call-city-plaza( .ومكان المناهضة للعنصرية التضامن
18-march-european-day-action/)

اا ندتعو إلى مؤتمر في ال كانون\ يناير 14لتنسيق أفعالنا وتبادل تعن أنواع الفعال والهداف ونلهم بعضنا بعض

سيتم تصريح الموقع والوقت. الثاني

http://solidarity2refugees.gr/international-call-city-plaza-18-march-european-day-action/
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