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، در سراسر جهان شیوع پاندمیبا . افزایش یافته است  سیاسی و اجتماعی طی یک سال گذشته به طرز چشمگیرینابسامانی های
در  ر و یا  فقدر معرض بیشتری از مردم  هرچهدر آلمان نیز تعداد. از نظر اجتماعی اشتباه است  چیز هایی مشخص شد که چه

در همان حال که . این در حالی است که اثرات تغییرات آب و هوا تهدید کننده می شوند. ترس از دست دادن داروندارشان هستند
 .انسان ستیزی و راسیسم با اقبال بیشتری مواجه می شود، انسان های زیادی در مرزهای اروپا جان خود را از دست می دهند

برای متوقف کردن شکاف های اجتماعی در جامعه و بدتر شدن :  به خیابان بیایند#دقیقا االن وقت آن است که تقسیم ناپذیرها
  برای و رفاهند زندگی کن و خودمختار در آن  که همه مردم بدون ترسمبارزه کنیم  ایبیایید برای جامعه! بحران محیط زیست

ما اجازه نخواهیم داد که عدالت :  می کنیماعالم ی تردیدما بدون هیچ  در آلماندر آستانه انتخابات! همه در آن محور باشد
 .گرفته شوند بازی  به یکدیگرعلیه محیط زیستاجتماعی، حقوق بشر و حمایت از 

 

 .اینطور نمی تواند ادامه داشته باشد
 افرادی که دستمزد های پایین، یا موقعیت شغلی نامناسبی دارند و یا .در بحران کرونا، شکاف بین رفاه و فقر حتی بیشتر می شود

 بسیار باالتر 19بی درآمد هستند تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی صدمه بیشتری نمی بینند، بلکه ریسک مردن آنان توسط کوید 
 یا  و خیلی کوچکیها در آپارتمان بسیاری از مردم باید. ر همین حال، اجاره ها در شهرها بدون کنترل افزایش می یابدد. است

کارگران مهاجر، به عنوان مثال در صنعت  .پناهندگان در اردوگاه ها منزوی می شوند .دندر اقامتگاه های مشترک زندگی کن
کمبود بزرگ . چارچوب همه استانداردهای اجتماعی کار می کنند زل، اغلب خارج ازا در من و پرستاری مراقبت بخشگوشت یا

پرسنل در بخش های بهداشت و پرستاری و مراقبت و در همین ارتباط شرائط غیرقابل قبول کاردر این بخش ها، از نتایج ده ها 
کاهش  بحران را  اثرات بدون حقوق یا وباو عمدتا این زنان هستند که با کار مراقبتی . سال سیاست پولی کردن این حوزه هاست

 .می شود  مانجامعه شکاف در این باعث افزایش نابرابری و: تأثیرات این سیاست برای همه ما قابل لمس است. می دهند
. خشونت نژادپرستانه، زن ستیزانه و ضد یهودی در حال افزایش است

 ها را به جنسی قابل دسترسی برای عموم ارائه کنند،  واکسن اینکهبه جای: نابرابری فزاینده در سطح بین المللی نیز مشهود است
همانطور که سال گذشته قولش را داده بودند، کشورهای ثروتمند بخش اعظم آن را ازآن خود کرده و انحصار فورمول های آنها 

 فوری  ومورد نیاز  یابد، بازسازی میاگر تغییرات آب و هوایی بدون وقفه ادامه اگر چه. در اختیار چند کنسرن بزرگ است
 . فدای تکبرات ناسیونالیستی و منافع سودآور کوتاه مدت می شونداکولوژیک-اجتماعی

 

:  هستیمیما خواستار اولویت های سیاسی دیگر
 

کار و  انسانی شرایط . ندما جامعه ای بدون فقر می خواهیم که در آن نیازهای اساسی همه مردم تأمین شو -
 !مسکن را نباید به بازار واگذار کرد زندگی مناسب، تحصیالت، مراقبت های بهداشتی و

برای . د می خواهیم که در آن کسانی که ثروت اندوزی کرده اند هزینه های بحران را بپردازنی راما سیاست -
 !توزیع مجدد از باال به پایین

جامعه  برای .همه بتوانند به شکل گیری آن کمک کنند و  برای همه باشد هستیم که دموکراسی خواهان یکما -
  مشارکت کنند و برای  ای برابر از نظر جنسیتی، ضد نژادپرستی و فراگیر که در آن همه به یک اندازه

! کندممکن  ه را مناسب کودکانامکان رشدکودکان 
و طرفدار یک ضد   افراطی ها مبارزه می کنیم راست هایما با نژادپرستی ساختاری و هرگونه همکاری با -

 علیه نژادپرستی، یهود ستیزی  خود راصفوف ما.  هستیم غرب و هم در شرقهم برخاسته از جامعهفاشیسم 
 !مستحکم می کنیم زن ستیزی ان ونژادپرستی ضد مسلمانو 

محیط مدیریت عادالنه بحران  و خواهان  و پناهندگی دفاع می کنیمحمایت حق و، همهر  حقوق بشازما  -
 !ست#  تقسیم ناپذیرحقوق بشر.  هستیم به صورت محلی و جهانیزیست

 ! هستیم19ما خواهان دسترسی عادالنه وجهانی به واکسن های ضد کوید  -
 

! انبوه مردم دموکراتیک یک جهشبرای 
  از ابتکارات گروهای ، و پرستاریمراقبتنهاد های  بیمارستان و  از جنبش های درونما از گروه های ضد نژادپرستی،

، گروه های  ایخیریه نهادهای ، از گروه های ضد فاشیست، اتحادیه های کارگری،ر سازمان های حقوق بش از،ینمستاجر
 ما از .طرفدار محیط زیست هستیم  های جنگ و جنبش های ضد، جنبشیی سیاس و نهادها سازمان ها شبکهر،ئیفمینیستی و کو

دینداران و بی دین ها، سفید و سیاه و رنگین پوست، با و یا بدون پیشینه مهاجرت، پیر و جوان، با و یا بدون معلولیت هستیم و 
 #تقسیم ناپذیر:  در برلین به خیابان می رویم2021 سپتامبر 4همه ما با هم در . جنسیت ها وگرایش های جنسی متفاوتی داریم

 .دقیقا همین االن-  برای یک جامعه همبسته و برابر

 


