اعلمفعالیتگروهیدر سراسرآلمانبنام:
" برایماندنخوشآمدید " " " Welcome2stay
برایحقماندن ،رفتنو اقامت23.03.2017 - 18.03.2017
سیستماروپا بطور سفتو سختیاز مر زهایشمحافظت میکند و آلمان اخرج پناهندگان را بیشتر کرده است
بیایید با همدر برابر آنها بایستیم!
در این فعالیت گروهیشرکت کنید و اتحاد خود را برای جامعهای بدون تهدید مهاجران نشان بدهید ،در شبکه
خوشآمدید برای ماندن " .سازمان و گروههای ضد نژاد پرستیاز این طرح استقبال و همکاری میکنند ".
این شبکه بعد از تابستان  ، ۲۰۱۵با نام " تابستان مهاجرت  " ۲۰۱۵ایجاد ش.د
ما در تابستان  ، ۲۰۱۶در کنفرانسیتوافقکردیمکه خواستو نیاز واقعیییما  ،امنیت اجتمأعیبرای همهو حق .آمدن  ،رفتن و
اقامت میباشد .حال میخواهیمبا فعالیتهای گروهی ،خواستههایمان را انجام دهیم
میباشد .این
این فعالیتها نشان خواهند داد که خواستههای ما در جاهای زیادی  ،عملیمیشود  ،و نشانهای در ضد نژاد پرستی
فعالیتها میتوانند  :تظاهرات  ،جشنهای خیابانیو پخشاعلمیه باشند .شما هممیتوانید با عکسو فیلمهای خود  ،در رابطه با این
پروPژه  ،همکاری کنید
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برا این منظور در تاریخ  ۱۴ژانویه  ، ۲۰۱۷در گوتینگن  ،کنفرانسکاری برگزاPر میشود
" بنابر وضعیت فعلی ،نقطه مرکزی این مجموعه  " ،حقاقامت است
آلمان کشورهای شرقاروپا را بیخطر و امن میداند و تعداد زیادی از پناهندگان را در این سرما  ،از آلمان به آنجا منتقلمیکند
ترساز اخرج کردن یکسری از پناهندهها  ،بخاطر قرار دادهای دولت آلمان با کشورهای آفریقاییو افغانستان  ،بزPرگ و بزPرگتر
میشود
احتمال در ماههای آینده  ،دهها هزار افغانیرا به کشوری جنگ زده و پر از درگیریهای مسلحانه  ،برمیگردانند
حال چرا تاریخ  ۱۸مارس  ۲۰۱۷؟
زیرا این تاریخ  ،سالگرد قرارداد اروپا با ترکیه است
قراردادی که هدفشتنظیمکردن جریان پناهندگان استو کمک به خشونت رPژیممتقابل اروپا میکند
با اعلم فعالیت گروهی،در این رPوPز ، Pما در یک اعتراض سراسریضد رPژیم متقابل در اروپا شرکتمیکنیم
هتلیبه نام " هتل سیتیپلتز " در شهر آتن در یونان همپروPژهای مانند همینانجام میدهند
این هتل  ۶ماه پیشاشغال شدو از آن موقع یک ساختمان خود مختار  ۷طبقه استکه مکان اقامت برای پناهندگان  ،همبستگیو ضد
نژاد پرستیمیباشد
میتوانید در این صفحه اطلعات بیشتری در این رابطه  ،کسبکنید
http://solidarity2refugees.gr/international-call-city-plaza-18-march-european-day-action/
برای همکاری  ،برنامه ریزی و تشویقبکار کردن  ،از همهدعوت میکنیمکه در رPوPز ۱۴ Pژانویه  ، ۲۰۱۷به گتینگن بیایید
) ساعتو مکان دقیقرا بعد اعلم میکنیم(

