No cenário político atual observa-se uma drmática alteração de valores: racismo e ódio se tornam socialmente
aceitáveis. O que anteriormente era considerado impensável e indizível para a maioria da população se torna, hoje
em dia, realidade. Os Direitos Humanos, a Liberdade religiosa e o Estado de Direito sofrem frequentes ataques. Um
ataque que atinge a todos nós.
Nós sabemos do peso que as eleições estaduais na Saxônia (“Landstagswahlen”) e do comportamento conservadorracista saxão (“sächsischen Verhältnisse”) têm no debate do avanço da direita em todo o país.
A Europa foi sequestrada por um clima nacionalista de exclusão e falta de solidariedade. Críticas a esse
comportamento desumano são deliberadamente difamadas como irrealistas e mentirosas. Nessa situação, não
permitiremos que o Estado social, o Refúgio e a Migração sejam jogados um contra o outro. Sempre que os Direitos
Fundamentais e o Direito à Liberdade sejam restringidos, permaneceremos contra!
Enquanto que o Estado intensifica as ditas “leis de segurança pública”, que aumentam a vigilância e nos mostram
seu Poder sobre nós, o sistema social é que se enfraquece: pessoas sofrem pois muito pouco é investido em educação,
na saúde, na luta contra a crise ecológica, no transporte público, na infância e na juventude. Enquanto que a
infraestrutura urbana é subfinanciada e as pessoas se acotovelam nos centros urbanos, as cidades grandes sofrem
com a falta de moradia a preços acessíveis. A Crise da Reunificação, da Agenda 2010 e da Crise Financeira
resultaram em um processo de reacumulação de recursos e riquesas que foram tiradas das classes mais baixas e
reacumuladas pelas classes mais abastadas. Os lucros milionários da Economia, que gozam de vantagens fiscais,
contrastam com os setores que pagam baixos salários e com o empobrecimento das pessoas menos favorecidas.
Sem Nós! - Nós permanecemos contra!
“Por um país aberto de pessoas livres!” („Für ein offenes Land mit freien Menschen“) - foi sob esse Slogan que as
pessoas foram às ruas em 1989. Essa mensagem tem relevância até hoje e devemos voltar às ruas neste Verão. Nos
posicionaremos por uma sociedade aberta e solidária, na qual os Direitos Humanos sejam indivisíveis e a
diversidade e o direito a auto-determinação permaneçam garantidos na Saxônia, na Alemanha e no mundo todo.
Nos posicionamos contra toda forma de discriminação e preconceito: racismo, racismo contra muçulmanos,
antisemitismo, antiromanismo, antifeminismo, homofobia e discriminação de LGBTTIQ*. Aquelas pessoas que são
conscientes da necessidade de uma Sociedade Solidária não devem se separar umas das outras. A igualdade de todos
em respeito e oportunidades não é negociável! A participação social deve ser extendida a todos os moradores!
Muitos já estão comprometidos com a causa:
Seja nas fronteiras limítrofes da Europa, em organizações para refugiados ou iniciativas de Boas-Vindas
(“Willkommensinitiativen”), seja no movimento feminista ou antiracista, seja em organizações de imigrantes,
deficientes, direito infantil, sindicatos, associações, ONGs, grupos religiosos, vizinhanças, grupos políticos e
ecológicos. Desde o “Outono da Solidariedade” (“Herbst der Solidarität”), centenas de milhares de pessoas sairam
às ruas por uma sociedade solidária. Continuaremos esse despertar dos movimentos sociais neste Verão!
Nossos atos coletivos começarão no dia 6 de Julho em Leipzig, onde iniciaremos o #unteilbar-Sommer (“Verão
Indivisível”). Um grande protesto com mobilização nacional está planejado para dia 24 de Agosto de 2019 em
Dresden. Entre essas datas vamos cooperar com o projeto #wannwennnichtjetzt de concertos e “turnês de praças de
mercado” em Plauen, Erzgebirge, Zwickau, Grimma e Bautzen. Estaremos em diferentes locais e em uma grande
mobilização em Dresden.
#Unteilbar vive da nossa participação! Precisamos da ajuda de todos para tecer contatos com outras pessoas e para
mobilisar nossas vizinhanças.
Por uma sociedade aberta e livre – Solidariedade ao invés de Exclusão em toda a Saxônia!
Por uma Europa dos Direitos Humanos e da Justiça Social!
Por uma Comunidade Solidária e Social na Saxônia!
Pelo direito à Proteção e ao Asilo!
Por uma sociedade livre e diversa!
Solidariedade não em Fronteiras!

