
  التنمر والظلم الْممارس من  اإلدارات الرسمیة في ألمانیا والكثیر من البلدان أصبح جزء من الحیاة الیومیة المریرة . 
 

  نتابع دائمًا  كیف تقوم اإلدارات ومستغلین\ات النفوذ بالتضییق والتمییز ضد أشخاص من خلفیات متعددة
 .كما نالحظ الزیادة الشدیدة في القمع والمراقبة خالل السنوات األخیرة .  

 
 لسوء الحظ ، كل هذا لیس باألمر الجدید ، ولكن واقع الحیاة في ظل نظام اقتصادي یضع القیمة السوقیة فوق الكرامة

 اإلنسانیة.
 

 حلنا هو الدعم المتبادل والترابط في مواجهة جمیع التقسیمات الفئویة التي تهدف إلى تقسیمنا و وضعنا في مواجهة بعضنا
 البعض. لذلك ، سننقل االحتجاج من الشارع إلى األماكن التي یتم فیها تنفیذ هذه المظالم. معا سنذهب إلى السلطات

 لالحتجاج، للتوثیق ولدعم األشخاص المتضررین.
 

 مثال على ما سبق هو مكتب شئون األجانب في جوتنجن:
 یعاني\ تعاني ألف الجئ والجئة في جوتنجن من  التنمر و الترهیب باإلضافة إلى سلب الحقوق عن طریق القوانین
 العنصریة واالذرع التنفیذیة لهذه القوانین مثل مكتب شئون األجانب في جوتنجن.  فهم\ن ُیحَرمون من الوصول إلى
 التعلیم والعمل، ویتم التقصیر على حریتهم في التنقل ویتعرضون للتهدید على أساس یومي بتخفیضات في األموال

 واإلقامة القسریة والترحیل.
 بالنسبة للكثیرین ، هذا یعني حالة دائمة من عدم الیقین والقلق. یوجد حالیًا الجئون والجئات من باكستان مضطرین/ات

  للذهاب إلى مكتب شئون األجانب كل ٣ أیام لتجدید إقاماتهم المؤقتة.
 

  هدفنا هو أن نظهر من خالل مجموعة دعم أن الالجئین/ات  لیسوا/ن وحدهم/ن في كفاحهم/ن من أجل الحقوق المتساویة
 والحق في البقاء

 نرید من خالل التوثیق والنشر الضغط على السیاسة والسلطات إلنهاء الممارسة العنصریة. نرید أن ندعم بعضنا البعض
 ونتعرف على بعضنا البعض.

 
 االثنین الموافق ١٤ ینایر/ كانون الثاني ٢٠١٩ هو الیوم المخصص لتجدید اإلقامات المؤقتة القادم، و لذلك سوف نكون

  متواجدین أمام مجلس المدینة (الرات هاوس) من الساعة الثامنة و النصف.
 

 التضامن یمكن أن یصبح عملیًا !
 

 نتمنى ان تقوموا/ن االتصال بنا و أن تشاركوا/ن جمیع المعلومات مع أصدقائكم/ن. لنبتعد عن أجواء العزلة اإلجتماعیة
 ونذهب إلى أجواء التضامن
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