
 
  # غیر قابل للتجزئة

  –من أجل مجتمع مفتوح وحر 

   ھناك تحول سیاسياإلقصاء!التضامن بدالً من  

  

. ما كان ال یمكن تصوره باألمس وكنا نعتبره بعیدا عن مخیلتنا صعب للغایة: العنصریة واحتقار االنسان یصبحان مقبولین اجتماعیا
 أصبح حقیقة بعد وقت قصیر.

إن اإلنسانیة وحقوق اإلنسان والحریة الدینیة وحكم القانون تتعرض للھجوم العلني الصریح. إنھ ھجوم یعنینا جمیعًا.ال یمكن 
عیة وضمان حقوق الھجرة واللجوء. نحن نعارض ذلك إذا كان أن نسمح أن یتم اختالق التعارض ما بین دولة الكفالة االجتما

یعني تقیید الحقوق والحریات األساسیة.ال ینبغي أن یصبح موضوع موت األشخاص الالجئین إلى أوروبا جزءاً من حیاتنا 
التشھیر بھ عمداً  الیومیة. أوروبا تقع الیوم في جو وطني من االستئصال واالستبعاد. أي نقد لھذه الظروف الالإنسانیة یتم

  على أنھ غیر واقعي.

في حین أن الدولة شددت ما یسمى بالقوانین األمنیة ووسعت وسائل الرصد األمنیة وبذلك عرضت قوتھا، یتمیز النظام 
االجتماعي بالضعف: مالیین من الناس تعاني من أن الدولة استثمرت مبالغ ضئیلة جدا في الرعایة، والصحة، ورعایة 

لتعلیم. یتم طرد عدد ال یحصى من الناس من منازلھم كل عام. تم تسریع إعادة التوزیع من األسفل إلى األعلى األطفال وا
. تواجھ الملیارات الضریبیة من األرباح االقتصادیة من جھة واحدة من أكبر القطاعات ذات 2010بشكل كبیر منذ أجندة 

  من الجھة األخرى. األجور المنخفضة في أوروبا وإفقار السكان المحرومین

  نحن نعارض ذلك! –لیس معنا 

إننا نقف من أجل مجتمع مفتوح ومتضامن، غیر قابل للتجزئة في حقوق اإلنسان، تكون فیھ أنماط الحیاة المتنوعة والمنفردة 
اة بذاتھا شیئا طبیعیا. نحن نعارض أي شكل من أشكال التمییز وخطاب الكراھیة. معا، نعارض بشدة العنصریة ومعاد

  االسالم ومعاداة السامیة ومناھضة الروما ومناھضة النسویة والعداء ضد المثلیة الجنسیة وضد مجتمع المیم.

  نحن بالفعل كثیرون ومنخرطون في عمل المجتمع األھلي:

مع سواء على الحدود الخارجیة في أوروبا، سواء محلیا في مؤسسات الالجئین والمبادرات الترحیبیة، سواء في حركة مجت
المیم والحركة النسویة، سواء في الفعالیات ضد العنصریة والنقابات العمالیة، في الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة 

والجماعات الدینیة، سواء في االنخراط في العمل ضد نقص المساكن، والقمع، ونقص أماكن التمریض، والمكافحة ضد 
ھم في أماكن كثیرة أشخاص نشطون یدافعون ضد التمییز والتجریم  –تشدید القوانین أو الحرمان من حقوق الالجئین 

  واإلقصاء.

  أكتوبر، سترسل برلین إشارة واضحة. 13معا سنجعل المجتمع المتضامن مرئیا! في 
  # غیر قابل للتجزئة

  التضامن بدالً من اإلقصاء –من أجل مجتمع مفتوح وحر 
  لینبعد الظھر بر 1:00 – 2018أكتوبر  13المظاھرة: 

قوق اإلنسان والعدالة االجتماعيمن أجل أروربا التي تھتم بح  
 من أجل التضامن االجتماعي والكفالة االجتماعیة بدالً من االستبعاد والعنصریة!

ل أوروبا!ضد عز –من أجل الحق في الحمایة واللجوء   
 من أجل مجتمع حر ومتنوع!

لتضامن ال یعرف حدود!ا   
 

www.unteilbar.org 


