هيا لنعيش سويا  ,ضد العنصرية والتطرف دعونا نتظاهر

منذ الهجمات الجديدة في المانيا طالب دي ميزارا ووزير الخارجية لحزب المسيحي الديمقراطي بهجومية كبيرة بمراقبة وعزل
والترحيل مثل ان ازالة الجنسية المزدوجة .المانيا لتتخوف امام سياسة التعامل مع تركيا.غير ذلك الحديث عن البرقع واللباس
الرياضي السلمي كان من مطالب النازيين المتطرفين.ان هجمات اداة العنصرية في نهاية شهر تموز المنصرم تضع
.المهاجرين والهاربين من الحرب عرضة للشتباه عموما
من خلل هذا النفعال من قبل الحكومة،تم تجدد التحيز العنصري وارتفع جرائم اليمين إلى أعلى مستوياتها على الطلق .في
أول  7أشهر من هذا العام ،كان هناك  55إضرام النار في منازل اللجئين ،وموجة العنف مازالت مستمرة؛ في  14أغسطس،
عضو في اليسار الشبابي تم تعرضه لهجوم في دورتموند أمام منزله من قبل ثلثة
.النازين ملثمين ومسلحين بالسكاكين في وسط النهار
وسياسة العزل من ألمانيا والتحاد الوروبي يفرض على الفارين من ويلت الحرب إلى اتخاذ واللجوء الى اخطر الطرق
للوصول الى السلم؛ استخدام القوارب في البحر المتوسط ادى الى غرق أكثر من  10آلف من الناس منذ  2014ولكن
التحاد الوروبي ليفعل شيئا مفيدا اليقاف ذلك .ومن نجح قس الوصول الى المانيا في هذه الظروف يكون من الصعب ان
يصبح جزءا من المجتمع :اللجئون في كثير من الحيان يتوجب عليهم النتظار أكثر من  9أشهر للحصول على أول جلسة
مع الجهة المسؤولة للتسجيل والبث في القضية)المحكمة( .في الونة الخيرة العديد من السوريين ل يحصلوا على حق اللجوء
بل حماية فرعية التي تنفي جمع شمل السرة ويعقد المور الحياتية مثل التعليم والتعلم أو العمل

مع هذه التدابير السياسة الداخلية وأنه أصبح من الصعب للجئين الحصول على منزل خاص بهم  ،وهذا يعني أنهم غالبا ما
يسكنون في منازل غير صحية جماعية ،مثل صالت اللعاب الرياضية أو المدارس الفارغة القديمة  ،وبذلك لتتم احترام
خصوصياتهم مع العلم ان في بون وحدها يوجد اكثر من  ٤٠٠٠شقة فارغة
وبدل من استخدامها ليواء اللجئين والمشرديين يقوموا فقط بتحويلها لوضعها تحت تصرف الشركات ليقوموا بالتصرف فيه

على  29سبتمبر في جميع أنحاء ألمانيا سوف يذهب الطالبات والطلب الى تأخذ إلى الشارع خلل وقت الدوام ويأخذوا معهم
هذه المطالب .من خلل غياب كتلة نتمكن من جلب النتباه إلى قضيتنا .في حين أن العديد من اللجئين ل يحق لهم الحصول
على دورة اللغة،فهذا سببنا و مؤشر على التضامن يستحق من اجلها الغياب عن المدرسة ليوم واحد والتدفق الى الشوارع!
،الضراب حقنا! هنا في بون ستكون هناك مظاهرة مع موسيقى
وشارات والعديد من النشطة البداعية المختلفة .أن تكون جزءا من ذلك!
نحتاج لفتح الحدود واعطاء حق القامة للجميع موقف موحد ضد الكراهية اليمينية والعنف العنصري المساواة في الحقوق:
للجميع .ومطالبة بمساكن إنسانية للجئين
تعالوا إلى اجتماعنا الكبير المناهضة العنصرية في بون :الجمعة 23 ،سبتمبر ' بيت الدي جي )(Endenicher Straße 127
بي بون الساعة  6:00م
https://www.facebook.com/events/514196535454657/
www.bonner-jugendbewegung.org/Streik
29.09. 10:00 KAISERPLATZ BONN

