
/ مقاومت مدنی -یر نظر داشتِن اداراتِ دولتی و اداره ی امور مهاجرت ز
اجتماعی

اذیت و آزار، بی عدالتی و تبعيض توسِط اداراِت آلمانی و همچنين در اغلِب کشورها، از 
بارها و بارها تجربه می کنيم انسانهایی با پس زمينه . حقایقِ تلخِ زندگی روزمره است

ُمجرميِن پشِت ( ی متفاوت را که بطوِر مستمر و سيستماتيک از طرِف کارمنداِن ادارات 
، مورد تبعيض و تحریم قرار گرفته و  روحيه شان اینگونه ضعيف شده و از )ميز نشين

.حقِ خود محروم گشته اند

بخصوص اینکه در سالهای اخير مشاهده شده است که بطوِر تاسف باری، سرکوب و 
.شدت و فزونی گرفته است) کنترل(نظارت 

اینهمه متاسفانه چيِز جدیدی نيست بلکه واقعيِت زندگی در یک نظام  اقتصادی است 
.که شأن و کرامِت انسانی را ارزش گذاری می کند

همبستگی ها، . پاسخِ ما به این واقعيِت زندگی، همبستگی و حمایِت متقابل است
فرای تماِم دسته بندی ها و گروهبندی های اجتماعِی ساخته و پرداخته شده در 

سيستم که تنها در صدِد تقسيم بندِی ما و عليِه هم قرار دادِن گروههای انسانی در 
.اجتماع می باشد

به همين دليل نيز ما اعتراضاتمان را به جای خيابان، به مکانهایی منتقل می کنيم که 
.این بی عدالتی ها در آنجا و در این مکانها، تصميم گرفته و اجرایی می شوند

کسی . ما  بطوِر گروهی به اداراتِ خارجيان مراجعه کرده و گروهی اعتراض می کنيم
را تنها نگذاشته و بی عدالتی ها را مستند کرده و حامِی انسانهاِی مورِد تبعيض 

.هستيم

:یک مثاِل عملی،  اداره ی اموِر خارجيان است

. به  هزار پناهجو در شهِر گوتينگِن آلمان قوانيِن تبعيض آميز  تحميل شده است
قوانينی که پناهجویان را بطور ُمستمر و سيستماتيک توسِط ارگان های اجرایی ماننِد 

آنان نهایتن در این .اداره ی خارجيان، مرعوب، محروم  و مورِد  بيعدالتی قرار داده  است
پناهجویان از ورود به مراکِز آموزشی و . شرایط، روزانه، روحيه شان تضعيف می شود

مسامحه با . کار، منع شده و یا اینکه وروِد آنان به این مراکز سخت و دشوار می شود
آنان محدود شده و پناهجویان بطوِر مداوم با تهدیِد کم کردِن پول و ُمستمری، بی 

برای بسياری از پناهجویان اینهمه . مواجه اند) اخراجِ اجباری(خانمانی و یا دیپورت 
.یعنی زندگی در ترِس مداوم و تردید

جدیدن این پناهجویاِن پاکستانی هستند که هر سه روز، یکبار، باید برای 
.به اداره ی خارجيان مراجعه کنند) اقامِت موقت(تمدیِد ویزای دولدونگِ شان 

هدِف ما  کمک و همراهی با پناهجویان و ایجاِد گروههای همبستگی است تا نشان 
. تنها نيستند" برابر حقوقی" دهيم که پناهجویان در مبارزاتِ روزمره شان برای برابری و

.آنان را برای گرفتِن حقِ ماندن و حقِ زندگی در اینجا، تنها نمی گذاریم
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با سالحِ مستند سازی و رسانه ای کردِن موردهای بی عدالتی و تبعيض، ميتوانيم بر 
سياسِت موجود و توسِط فشار از پایين به ادارات، از اجرای  اعماِل تبعيض آميز عليه 

.پناهجویان جلوگيری کرد

ما همدیگر را یافته و با هم آشنا شده و از همدیگر متقابال حمایت می کنيم

.همبستگی در عمل و در مبارزاتِ روزمره و زندگی

از اینطریق فضاِی گرِم همزیستِی . به ما ملحق شوید و مطالِب ما را باز نشر دهيد
متقابل و همبستگِی انسانی را در این سرماِی تنهایی و ایزوالسيوِن اجتماعِی کنونی 

.گسترده تر کنيم

نظارت بر کاِر اداراتِ دولتی و اداره ی اموِر  -اجتماعی/گروِه مبارزات مدنی
خارجيان

00491781270538: تلفِن تماس با ما 

  Behördenwatch : +491781270538

2


