
#unteilbar Sachsen – #niepodzielni Saksonia
na rzecz otwartego i wolnego spo ecze stwa - solidarno  w miejsce wykluczeniałeczeństwa - solidarność w miejsce wykluczenia ństwa - solidarność w miejsce wykluczenia ść w miejsce wykluczenia

Dochodzi obecnie do dramatycznego politycznego przesunięcia: rasizm i zniewaga znajdują społeczną akceptację.
To, co dla większości było wczoraj nie do pomyślenia i nie do wypowiedzenia, jest dziś rzeczywistością. Otwarcie
atakowane są człowieczeństwo i prawa człowieka, wolność religijna i państwo prawa. Ten atak dotyczy nas 
wszystkich. 
Mamy świadomość znaczenia wyborów do parlamentu Saksonii i saksońskiego układu sił w konfrontacji z 
ogólnokrajową ofensywą sił prawicowych.
W całej Europie zapanowała atmosfera desolidaryzacji i wykluczenia. Krytyka wobec zaistniałych nieludzkich 
relacji jest celowo zniesławiana jako nieprzystająca do rzeczywistości. W tej sytuacji nie możemy pozwolić, aby 
państwo socjalne, uchodźcy i migranci byli operacyjnie rozgrywani przeciw sobie. Będziemy się przeciwstawiać, 
jeśli prawa zasadnicze i prawo do wolności miałyby być dalej ograniczane. 
Podczas gdy państwo zaostrza tak zwane przepisy bezpieczeństwa, rozbudowuje kontrolę i w ten sposób 
demonstruje siłę, system socjalny słabnie. Ludzie cierpią z powodu niedostatku inwestycji w obszarze edukacji, 
opieki i zdrowia, walki z kryzysem ekologicznym, niedoborów w publicznej komunikacji podmiejskiej, opiece 
nad dziećmi i kulturze młodzieżowej. Podczas gdy infrastruktura pozamiejska jest w znaczący sposób 
niedofinansowana i ludzie stamtąd napierają na aglomeracje, brakuje w dużych miastach mieszkań w dostępnych 
cenach. Proces redystrybucji z niższych warstw społecznych na rzecz wyższych przyśpieszyły w znaczny sposób 
przemiany 1989 roku, Agenda 2010 i kryzys finansowy; z jednej strony mamy opatrzone korzyściami 
podatkowymi miliardowe zyski w gospodarce, z drugiej jeden z największych sektorów niskich płac w Europie i 
zubożenie dyskryminowanych ludzi.

Nie z nami – przeciwstawiamy się!

„Na rzecz wolnego kraju z wolnymi ludźmi” - pod takim sztandarem Saksończycy wyszli w roku 1989 na 
ulice.To przesłanie nie straciło do dziś na znaczeniu i tego lata wróci na ulice. W ten sposób opowiemy się za 
otwartym i solidarnym społeczeństwem, w którym prawa człowieka są niepodzielne i różnorodne a 
samookreślenie sposobu życia oczywiste – tak w Saksonii jak i w Niemczech i na całym świecie. 
Przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji i nagonki. Zdecydowanie oponujemy przeciw rasizmowi, 
antycyganizmowi, antyfeminizmowi i wrogości wobec LGBTTIQ. Ludzie potrzebujący solidarności ze strony 
społeczeństwa nie powinni być wykorzystywani przeciw sobie. Równe poszanowanie wszystkich i równość szans 
dla wszystkich nie podlega pertraktacjom. Wszyscy mieszkający tu ludzie powinni mieć równy dostęp do 
społeczeństwa.
Już teraz jest nas wiele, angażujemy się na zewnętrznych granicach Europy, w lokalnych organizacjach 
uchodźczych, inicjatywach powitalnych, w ramach ruchu queerowo-feministycznego i antyrasistowskiego, w 
organizacjach pracujących na rzecz migrantek i migrantów, ludzi upośledzonych, praw dzieci, w związkach 
zawodowych, zrzeszeniach, organizacjach pozarządowych, wspólnotach religijnych, stowarzyszeniach i 
strukturach sąsiedzkich, działamy przeciw kryzysowi mieszkaniowemu, wyparciu, deficytom w systemie opieki, 
przeciw nadzorowi i inwigilacji, zaostrzaniu przepisów, pozbawianiu praw uchodźców, na rzecz sprawiedliwości 
klimatycznej. Od jesieni solidarności 2018 setki tysięcy ludzi wyszły na ulice pod hasłem solidarnego 
społeczeństwa, wiele osób angażuje się w wielu miejscach w ideę społeczeństwa Wielu. Tak rozpoczęty ruch 
społeczny chcemy kontynuować tego lata.
Na początek wspólnych działań w ramach lata #niepodzielni Saksonia odbędzie się 6 lipca demonstracja w 
Lipsku. Jako wydarzenie kulminacyjne planowana jest wielka demonstracja w Dreźnie 24 sierpnia 2019, do której
mobilizacja ma miejsce w całym kraju. Pomiędzy tymi demonstracjami będziemy współpracować z 
#wannwennnichtjetzt (#kiedyjeślinieteraz), trasą koncertową na rynkach miejskich na terenie Rudaw, w Plauen, 
Zwickau, Grimma i Budziszynie. W ten sposób będziemy aktywni lokalnie w wielu miejscach a nasze drogi zejdą 
się w Dreźnie podczas wielkiej ogólnoniemieckiej mobilizacji.
#niepodzielni Saksonia żyje dzięki naszemu zaangażowaniu. Podczas przygotowań jesteśmy potrzebni wszyscy – 
by połączyć się z innymi aktywnymi osobami i mobilizować sąsiedztwa.

Na rzecz otwartego i wolnego społeczeństwa – solidarność w miejsce wykluczenia w całej Saksonii i poza 
nią!

Na rzecz Europy praw człowieka i społecznej sprawiedliwości!
Na rzecz solidarnej i socjalnej wspólnoty w Saksonii zamiast wykluczenia i rasizmu!
Na rzecz prawa do ochrony i azylu – przeciw izolacji Europy!
Na rzecz wolnego, różnorodnego społeczeństwa!
Solidarność nie ma granic!


