
مؤتمر لحضور دعوة  "No Lager - Break Isolation" ي  
2022 ، يونيو 12-10 ، جوتنجن ف   

 

ن الوقت حان ،ن الوباء من عامي  ن بعد  
وبناءن جديدة مجموعات وإنشاء جدد نشطاء وكسب أنفسنان تقوية نريد .أخرى مرةن لنلتق   

ن فرصةن المؤتمرن .شبكتنان وتوسيع ن  التدخل فقط يمكننان !مشاركتك من تعيش إنهان .للعنرصية المناهض للتغيي   
ةشبك ف  . 

نان لهذان .المؤتمر بعد مًعان العمل لكيفية الملموس التخطيط حول أيًضان يدور ولكنه ،ن لنان بالنسبةن التبادل حول المؤتمرن يدور اخي   

حيل ضد النضاالت ، المخيماتن  رصاعات ال :رئيسية مواضيع أربعة ن التنظيمن ، الي   
معن التواصلن / االتصال لأجن من النضال ،ن الذات   

األوروبية الخارجية الحدودن عىل الطويلةن الذراع . 

ن ال ن السياسةن ضد - المعسكر هياكل ضد االحتجاجن مع رمزين بشكل أيًضان يقفن ولكنه ، التكيف أشكال من لشكل نقد مجرد يعتي  الت    

بأكملهان عنرصيةالن الهجرة سياسة مهاجمة نريد المخيم خالل من .والردع بالعزلة تتمي  ن . 

ن  
ن دخل كيف تجربة علينان كان ،ن 2018 عام ف  طة ضابط 500 من أكي  ن شر  

ن االستقبال مركز ف  ن األول   
ن بشكل الالجئي  ن غرف ف   

تعسق   

ن أساس أي دون  
يلتمسون الذينن األشخاص إليهان يصل أن يمكنن أماكن ليست المخيمات أنن يوضح واحد مثال مجردن .قانوت   

ن الساخنة النقاط انتك سواء .الحماية  
الالجئي  ن عزل .العزلة منطق نفسن دائًمان المخيمات تتبعن :المحلية الوصول مراكز أو اليونان ف   

حيل من المستمرن الخوفن .السلبية اللجوء قرارات إل القانونية المشورة نقصن يؤدي .أسهل ترحيلهمن يجعل ن واالنتظار الي  الالمتناه   

ن والعنف الخصوصية وانعدام ن األمت    
واإلحباط الصدمة يفاقم التعسق  . 

األجندة مع تتناسب كانت إذان ممكنة - أيًضان القانونية الناحية منن - مختلفة قبولن سياسة أن األوكرانيي  ن الالجئي  ن مع التعامل ُيظهر  

ن الحالية القبول ممارسة فإن ، ذلك ومعن .السياسية  
ن االتحاد ف  ن ال األوروت   العكس عىل .لسابقةان القمعية الهجرةن سياسة عكسن تعت    

ضي  ن "السيئي  ن" و "الجيدينن" لالجئي  ن صارم اختيار :المخيم منطق أيًضان يحدد مان هو الحدود عند يحدث مان ألن ، ذلك من المفي  . 

للجميعن المتساوية والحقوق التضامنن :العنرصيةن هذهن نوقف أن ويجب ! 

ن  
ن سيمان ال ،ن جعيةوالرن اليمينية السياسات سادت ، الماضيةن األربعي  ن السنوات ف   

يتم االستبعاد أن ندركن أن علينان .الهجرة سياسات ف   

ن بشكل دعمهن ن .البلديات إل وصولان مسؤول غي   
ن المؤتمرن ف   

بطريقة التدخل نريدن .العنرصية السياسة هذه يعارضون أناس يلتق   

ن منسقة ن مفهوم وراء والسع  ك سياس  اتيجيات تطوير نريد .مشي  منن المعسكرات مهاجمة نريد .دمضان موقف وإنشاء لهذان اسي   

ن التنظيم نعزز دعونان .اإلقصائية وظائفهان بكل الداخلن من وكذلك الخارج  
العزلةن لنكسن - معسكرن ال !نجتمع دعونان !الذات  ! 

ن ن ،ن للمؤتمرن للتحضي   
ن 2022 أبريل 23 السبت يوم سنلتق   

ن الوضع مناقشة نريد .غوتنغن ف  اعات الحال  االتصال ونقاط للي    

 .المحتملة

ن أن تريد هل ي؟ن االجتماع تحرص  ن حالًيان وإعدادهن مناقشته تتم الذين مان تعلمن هلن التحضي   
اح لديك هل االتصال؟ نقاط إحدى ف  اقي   

ن ترغب هل وطنية؟ لمقاربةن  
ة / عمل بورشةن المؤتمر إثراء ف  بك؟ن خاصة محارص   

ونًيان بريًدان لنان اكتبن إلكي  تنالمعلومان أرسل و   

info@aktionbleiberecht.d 

 

ومساهماتكم إليكم نتطلع نحنن ! 

ن الفريقن التنظيم   No Lager - Break Isolation Conference 2022 
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