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 دوسلدورف  در شهر  ۲۰۲۲/ ۵/ ۱۴      به میتینگ ملی به تاریخ دعوت
افغانستان را فراموش نکنید!

ی ها با دولدونگ!نحق ماندن برای همه افغانستا
انتقال زود، سریع و بدون وقفه ی اداری!

 و حقوق زنان،نی حقوق جامعه مدنهمه افرادی که جانشان در خطر است مثل فعالی
، قضا و سارنواالن و...خبرنگارانندان ، ورزشگاران، هنرمکارکنان محلی سابق، همجنسگرایان، زنان تنها، 

پیوند خانواده ها زود انجام بشود !
راههای امن درست برای پناهجویان!

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان همه جا رعایت شود ، بخصوص در ایران، پاکستان و ممالک اروپای متحد!
قدام فوری ضد فقر و گرسنگی در افغانستان، بدون این که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود!ا

 حاال تصویب شود !ن در فدراسیون و ایاالت ها همیافغانستانی انتقال پناهجویان برنامه ی

 تا حاال در مورد افغانستان تالش میکند و خیلی اقدام ها و تظاهرات ها را برنامه ریزی کرده.۲۰۱۶از سال  ما حرکت
گست   تالشهایشانیال طالبان افتاد ، افغانستانی ها در آلمان ابتکار عمل را به دست گرفتند وکنتر افغانستان تحت ۲۰۲۱از موقعی که در آ

بیشر دیده شد.
 شد.کمرنگتر بخاطر جنگ اوکراین اخیراین فعالیت ها در هفته های 

" Don't forget Afghanistan"!   -  افغانستان را فراموش نکنید! ما می گوییم:  
خیلی قول های بزرگ داد، مثال گفته بود که یک برنامه ی انتقال انجام بشود، که تا حاال نشد. آلمان حکومت جدید

 زیادتر شود.انتژی فکر کنیم که فشار رو سیاستمداراستراما باید جمع بشویم و در باره یک 

برای این کار شما را دعوت می کنیم:
۱۸ الی ۱۰ز ساعت  ا۱۴/۵/۲۰۲۲  زمان:
(Düsseldorf-Bilk، قطار و تراموای تا ایستگاه )مترو Bürgerhaus Bilk, Bachstraße 145, 40217 Düsseldorf  مکان:

4915253032349+یا  sami_toran@yahoo.com مه پیش:  ۷ثبت نام در اسرع وقت کنید، تا 

دارید؟ نیاز جای خوابیبه آیا شما 
کدام زبان را میفهمید؟

کدام زبان را صحبت میکنید؟
 آیا شما حساسیت غذایی دارید؟

ایا شما با کودکان می آیید؟
 لطفا قبل از امدن تست کرونا انجام دهید.

 همه گروه ها باید در صورت امکان هزینه های سفر خود را شخصا تامین کنند. اگر امکانش نبود لطفا بالفاصله با ما تماس بگیرید و ما راه
حلی پیدا خواهیم کرد.

محل خواب: در صورت نیاز به جای خواب لطفا در اسرع وقت ثبت نام کنید. 
: ورود و ثبت نام برای اقامت شبانه ۱۸ از ساعت (:مه ۱۳عصر جمعه )

Linkes Zentrum • Hinterhof, Corneliusstraße 108, 40215 Düsseldorf  مکان:
(D-Friedrichstadt S قطار اس بان ، ایستگاهMorsestraße ی)ایستگاه تراموا

“ )افغانستان امن نیست(Afghanistan Not Safe اتحاد ملی آلمان  „دوستان شما از
https://afghanistan.not-safe.de
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Einladung

***  Bundesweites Afghanistan-Meeting 14. Mai 2022 in Düsseldorf  ***

● DON’T FORGET AFGHANISTAN !!

● BLEIBERECHT FÜR ALLE GEDULDETEN AUS AFGHANISTAN !!

● SCHNELLE UND UNBÜROKRATISCHE EVAKUIERUNG ALLER GEFÄHRDETEN GRUPPEN 
AUS AFGHANISTAN, Z.B. FRAUEN- UND MENSCHENRECHTSAKTIVIST*INNEN, EHEM. 
ORTSKRÄFTE, LGBTIQ, ALLEINSTEHENDE FRAUEN, KÜNSTLER*INNEN, 
SPORTLER*INNEN, JOURNALIST*INNEN, RICHTER*INNEN UND STAATSANWÄLT*INNEN 
USW.

● FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNGEN ZÜGIG DURCHFÜHREN !!

● SICHERE FLUCHTWEGE ÜBERALL, EINHALTUNG DER GENFER 
FLÜCHTLINGSKONVENTION

● EINE MENSCHENWÜRDIGE BEHANDLUNG DER GEFLÜCHTETEN, AUCH IN DEN 
NACHBARSTAATEN AFGHANISTANS

● SOFORTIGE MAßNAHMEN GEGEN HUNGER UND ELEND IN AFGHANISTAN, OHNE EINE 
ANERKENNUNG DES TALIBAN-REGIMES !!

● AUFNAHMEPROGRAMM VON LAND UND BUND JETZT !!

Wir arbeiten zum Teil seit 2016 zum Thema Afghanistan und haben viele Aktionen und 
Proteste bereits mitorganisiert. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021
sind viele neue Afghanistan-Initiativen entstanden oder sichtbarer geworden. In den 
letzten Wochen hat die Sichtbarkeit abgenommen, auch weil der Krieg in der Ukraine in den 
Vordergrund gerückt ist. Wir sagen: "Don't forget Afghanistan !!". Die neue 
Bundesregierung hat große Versprechen gemacht, u.a. ein Aufnahmeprogramm 
umzusetzen. Wir müssen jetzt zusammenkommen und eine gemeinsame politische 
Strategie entwickeln, um den Druck auf die Politik zu erhöhen. Hierzu laden wir ein: 

Termin: Samstag, 14. Mai 2022 10-18 Uhr

Ort: Bürgerhaus Bilk, Bachstraße 145, 40217 Düsseldorf
(U-/S-/Straßenbahn Haltestelle Düsseldorf-Bilk S)

Anmeldung sobald wie möglich, spätestens bis zum 7. Mai bei:
sami_toran@yahoo.com oder +4915253032349

Brauchst du einen Schlafplatz? Welche Sprachen verstehst du? Welche Sprachen 
sprichst du? Hast du eine Lebensmittelunverträglichkeit? Kommst du mit Kindern?

Bitte mach einen Corona-Test, bevor du anreist. 

Alle Gruppen sollen möglichst lokal selbst ihre Fahrtkosten finanzieren. Falls das nicht geht,
melde dich bitte umgehend und wir finden eine Lösung. 

Schlafplatz: Falls du einen Schlafplatz benötigst, melde dich bitte so bald wie möglich an.

Freitagabend (13. Mai): ab 18 Uhr: Ankommen und Anmeldung für Übernachter*innen
Ort: Linkes Zentrum • Hinterhof, Corneliusstraße 108, 40215 Düsseldorf
(Straßenbahn Haltestelle Morsestraße, S-Bahn Haltestelle Friedrichstadt S)

Eure Freund*innen vom bundesweiten Bündnis Afghanistan Not Safe 
(https://afghanistan.not-safe.de/)

mailto:sami_toran@yahoo.com
https://afghanistan.not-safe.de/

