
 

 

للتجزئةقابلیرغ
وحرمفتوحمجتمعٔاجلمن  

 

یاسيس تحول ھناك!اإلقصاء من بدلاً التضامن   

یدابع نعتبره وكنا باألمس تصوره یمكن ال الذي كان ما .یااجتماع ینمقبول یصبحان االنسان واحتقار یةالعنصر :یةللغا صعب  

یرقص وقت بعد یقةحق ٔاصبح ,یلتنامخ عن . 

 

یمكن ال ,جمیعا یعنینا ھجوم ٕانھا .یحالصر العلني للھجوم تتعرض القانون وحكم ینیةالد یةوالحر اإلنسان وحقوق یةاإلنسان ٕان  

ٕاذا ذلك نعارض نحن .واللجوء الھجرة حقوق وضمان یةاالجتماع الكفالة دولة ینب ما التعارض اختالق یتم ٔان نسمح ٔان  

من جزءا ً ٔاوروبا ٕالى نیالالجئ األشخاص حیاة فقدان موضوع یصبح ٔان ینبغي ال .یةاألساس تیاوالحر الحقوق ییدتق یعني كان  

بھا یرالتشھ یتم یةالالٕانسان الظروف لھذه نقد ٔاي .واالستبعاد االستئصال من حاله في یومال تعیش ٔاوروبا .یومیةال یاتناح  

واقعي یرغ ٔانھا على ادراك و بمعرفة . 

 

یتمیز بھذا و قوتھا، عرضت وبذلك ,یةاألمن الرصد وسائل ووسعت یةاألمن ینبالقوان یسمى بما شددت الدولة ٔان ینح في  

یةورعا والصحة، یةالرعا في جدا یلةضئ مبالغ استثمرت الدولة ٔان من تعاني الناس من یینمال :بالضعف االجتماعي النظام  

األعلى ٕالى األسفل من یعالتوز ٕاعادة یعتسر تم و .عام كل منازلھم من الناس من صىیح ال عدد طرد یتم ثم.یموالتعل األطفال  

ذات القطاعات ٔاكبر من واحدة جھة من یةاالقتصاد األرباح من یبیةالضر یاراتالمل تواجه .2010 ٔاجندة منذ یركب بشكل  

األخرى الجھة من ینالمحروم السكان فقراء و ٔاوروبا في المنخفضة األجور . 

 

ذلك نعارض نحن – معنا لیس  

 

والمنفردة المتنوعة یاةالح ٔانماط یھاف تكون اإلنسان، حقوق في للتجزئة قابل یرغ ومتضامن، مفتوح معمجت ٔاجل من نقف ٕاننا  

ومعاداة یةالعنصر بشدة نعارض و معا، یةالكراھ وخطاب ییزالتم ٔاشكال من شكل ٔاي نعارض نحن .یعیاطب یئاش بذاتھا  

یمالم مجتمع وضد یةالجنس یةالمثل ضد والعداء یةالنسو ومناھضة روماال ومناھضة یةالسام ومعاداة االسالم . 

 

األھل المجتمع عمل في ومنخرطون یرونكث بالفعل نحن  

 

یمالم مجتمع حركة في و یبیة،الترح والمبادرات ینالالجئ مؤسسات في یامحل و ٔاوروبا، في یةالخارج الحدود على سواء  

والجماعات یةالحكوم یرغ والمنظمات یاتالجمع في و یة،العمال والنقابات یةالعنصر ضد یاتالفعال في و یة،النسو والحركة  

ٔاو ینالقوان یدتشد ضد والمكافحة یض،التمر ٔاماكن ونقص والقمع، المساكن صنق ضد العمل في االنخراط في و ینیة،الد  

واإلقصاء یموالتجر ییزالتم ضد یدافعون و نشیطون ٔاشخاص یرةكث ٔاماكن في ھم – ینالالجئ حقوق من الحرمان . 

 

واضحة ٕاشارة ینبرل سترسل ٔاكتوبر، 13 في !یامرئ المتضامن المجتمع سنجعل معا . 

للتجزئة قابل یرغ #   

اإلقصاء من بدال ً التضامن – وحر مفتوح مجتمع ٔاجل من   

ینبرل الظھر بعد 1:00 – 2018 ٔاكتوبر 13 :المظاھرة  

 

االجتماعیة والعدالة اإلنسان بحقوق تھتم التي اوروبا ٔاجل من  

یةوالعنصر االستبعاد من بدال ً یةاالجتماع والكفالة االجتماعي التضامن ٔاجل من !  

ٔاوروبا عزل ضد – واللجوء یةالحما في الحق ٔاجل من !  

حدود یعرف ال التضامن !ومتنوع حر مجتمع ٔاجل من ! 


