Li ser veguherîna siyasî ya dramatîk heye: nijadperestî û misanthropoyî sosyalî qebûl kirin. Yê ku
bête nerast bû û tête bêbawer kirin rastiya rastîn e. Mirovan û mafên mirovan, azadiya olî û hiqûqê
zagonî vekirî êrîşî. Ev êrîşiyek e ku bandor dike Em di girîngiya hilbijartinên dewletê de li Saxony
û mercên sîyaseta heyî yên li ser nakokiya seranserî neteweya rastê de dizanin. Ewrûpa bi
guhertinên neteweperestî yên xurtkirî û bêparêz kirin. Xemgîniya van şertên dijminî bi zanistî wekî
wekî rastîn nerast kirin. Di vê rewşê de, em nahêlin ku dewlet, dewlemend û koçberiyê ji bo hevdu
hevdu dikin. Em vegeriyan, gava mafên mirovan û azadiyên bingehîn di xetereyê de nebe. Dema
ku dewlet ji zagonên ewlehiyê ve tête hişyar kirin û ji bo biryara hêza wê ya çavdêriyê zêde dike,
pergala sosyalî bi hêla kêmasiyê ve tête xuya dike: mirov ji rastiya ku ji hêla pir piçûk ve tê
vexwendin tête, wekî perwerdehî, lênêrîn û tenduristiyê şerê li dijî krîzolojiya ekolojî, di nav
veguherîna gelemperî, lênêrîna zarok û çanda ciwanan de. Dema ku binesaziya çandiniyê pir giran e
û mirovên navendên bajaran bikişînin, ne li wir bajarên ku li bajarên xanî ne. Redîzekirin ji ji binê
jêrîn ve girseyî bi krîzê bû, wekî "Wendekrise", Agenda 2010 û krîza aborî. Ji ber sedemên bacê ji
hevpeymanên bacê yên yekbûyî yên herî mezin yên di Ewrûpayê de û ji bo kêmkirina mirovên
bêbawer ên Bexdayê.
Ne bi me re - em li dijî vê yekê!
"Ji bo welatekî vekirî mirovên azad", di sala 1989 de gelek kesan di bin dirûşmeyê de nîşan kirin.
Ev peyvê heta îro îro têkildariya wê têkildar e û hêvî dibe ku ev havîna vê havînê. Niha em ji bo
civaka vekirî û hevpeyman e, ku di mafên mirovan de bête nabe û jiyanek bixwebawer û xweserxwezayî xwe bi xwebawer e-xwe ne diyar e- li Saxony, Almanya û cîhanê. Em tu formek cudakarî
û axaftina nefret dikin. Bi hev re, em nijadperestî, dijî Semîtîzmê, nijadperestiya dij-misilman, antiromanîzmê, dijî femînîzmê û LGBTTIQ * dijminiyê dijber dikin. Mirovên ku li ser piştgiriya civaka
bawerî, divê li dijî hevdu nabe. Wekheviya her kesî derbarê navdariya wan û îmkanên wan de
naxwazin. Hemû mirovên ku li vir dijîn divê divê beşdarî civakê bibin.
Em gelek kes hene ku li peyman têne kirin:
Dema ku li sînorên derveyî Ewropayê, di warê deverên penaberan û hewldanên dilsoz û hewldanên
dilsoz, tevgerên feminîst û tevgerên antiracîst, di rêxistinên koçberan de, di astengiyên an rêxistinên
mafên zarokan de, yekîtiyên, di saziyên, Niştimanî, civaka olî , komeleyên cîran. Heke di şer de li
dijî kêmkirina xanî, zext, lênêrîna lênêrînê, hiqûqa lênêrînê û sînorkirina sînor, li dijî nerazîbûna
penaberan û dadweriya avhewa - ji ber "hilweşîna piştgiriya" bi sedan hezaran kes li ser kolanan ji
bo civaka hevpeyman - Di gelek cihan de çalakvan û çalakiyê ne ku ji civakê re çêbikin. Ev
destpêka tevgerên civakî dê havîn berdewam bikin. Wekî ku dest bi xebatên hevpar ên hevbeş,
xwenîşandan dê li Leipzigê di 6ê Tîrmehê de pêk tê, ku em dixwazin ku havîna #xwazilbar di
Sexonyê de dest pê bikin. Bêguman dê di 24ê tebaxa 2019 de di Dresden de tevlî xwenîşandanek
mezin a xwenîşandanek mezin e. Di navbera me em dixwazin bi hevalbendiya #wannwennnetzt
konser û bazara bazarê li Plauen, li Erzgebirge, li Zwickau, Grimma û Bautzen. Ji nuha em ê di
gelek cihan deverên cuda yên çalak de bibin û tevli xwenîşandanek li dijî Dresden. #xwazilbar
Sachsen dilsoziya me dike. Her kes hewl ji bo amadekariyê hewce ye: Destûra torankirina bi din re
û bi taxên xwe digerin.
Ji bo Civakek vekirî û azad - Pevçûn ji bila derveyî li Sexony û dûr dûr!
Ji bo Ewrûpaya Mafên Mirovan û Dadweriya Civakî!
Ji bo hevpeymaniya nijadî û nijadperest ji bo Saxonyek yekgirtî û civakî ye!
Çimkî mafê mafê parastina û penaberiyê - Li dijî çepa Ewropa!
Ji bo civakek azad û cûda!
Piştgirî sînor nizane!

