في جوتنجن  12-10 ،يونيو  "No Lager - Break Isolation" 2022 ،دعوة لحضور مؤتمر
لنلتق مرنة أخرى .نريد تقوية أنفسننا وكسب نشطاء جدد وإنشاء مجموعات جديدة وبنا نء
ن
بعد عامين من الوباء ن ،حان الوقت
.وتوسيع شبكتننا .المؤتم نر فرص نة للتغيين المناهض للعنرصية .إنهنا تعيش من مشاركتك !يمكنننا فقط التدخل ن
ف شبكة
ً
أيضنا حول التخطيط الملموس لكيفية العمل ً
معنا بعد المؤتمر .لهذنا اخيننا
يدور المؤتم نر حول التبادل بالنسب نة لننا ن ،ولكنه يدور
ل م نع
جل االتصال /التواص ن
ت  ،النضاالت ضد اليحيل  ،التنظي نم الذاتن ن ،النضال من أ ن
أربعة مواضيع رئيسية :ال رصاعات المخيما ن
.الذراع الطويل نة عىل الحدو ند الخارجية األوروبية
ً
الت
ج ضد هياكل المعسكر  -ضد السياس نة ن
ي مع االحتجا ن
ف أيضنا بشكل رمز ن
ال يعتين مجرد نقد لشكل من أشكال التكيف  ،ولكنه يق ن
تتمي بالعزلة والردع .من خالل المخيم نريد مهاجمة سياسة الهجرة انلعنرصية بأكملهنا
 .ن
فن عام  2018ن ،كان عليننا تجربة كيف دخل ن
أكي من  500ضابط رشطة فن مركز االستقبال األولن ن
ف غرف الالجئين بشكل تعسقن
ن يلتمسون
ن أن يصل إليهنا األشخاص الذي ن
ن المخيمات ليست أماكن يمك ن
دون أي أساس قانوتن .مجر ند مثال واحد يوضح أ ن
ف اليونان أو مراكز الوصول المحلية :تتب نع المخيمات ً
الحماية .سواء كانت النقاط الساخنة ن
س منطق العزلة .عزل الالجئين
دائمنا نف ن
ف المستم نر من اليحيل واالنتظار الالمتناهن
ص المشورة القانونية إل قرارات اللجوء السلبية .الخو ن
يجعل ترحيله نم أسهل .يؤدي نق ن
األمت التعسقن يفاقم الصدمة واإلحباط
ن
.وانعدام الخصوصية والعنف
ً
ن الناحية القانونية أيضنا  -ممكنة إذنا كانت تتناسب مع األجندة
ل مختلفة  -م ن
الالجئي األوكرانيين أن سياسة قبو ن
ن
ُيظهر التعامل مع
السياسية .وم نع ذلك  ،فإن ممارسة القبول الحالية ن
س سياسة الهجرنة القمعية نالسابقة .عىل العكس
ف االتحاد األوروتن ال تعتن عك ن
ً
ن "و "السيئين "المفيضين
لالجئي "الجيدي ن
ن
.من ذلك  ،ألن منا يحدث عند الحدود هو منا يحدد أيضنا منطق المخيم :اختيار صارم
ن والحقوق المتساوية للجمي نع
!ويجب أن نوقف هذ نه العنرصي نة :التضام ن
فن السنوات األربعين الماضي نة  ،سادت السياسات اليمينية ن
ك أن االستبعاد يتم
والرجعية ن ،ال سيمنا فن سياسات الهجرة .عليننا أن ندر ن
ا
ف المؤتم نر يلتقن أناس يعارضون هذه السياسة العنرصية .نري ند التدخل بطريقة
وصول إل البلديات  .ن
ن
دعم نه بشكل غين مسؤول
ن
منسقة والسعن وراء مفهوم سياسن مشيك .نريد تطوير اسياتيجيات لهذنا وإنشاء موقف مضناد .نريد مهاجمة المعسكرات م ن
س العزل نة
الذات !دعوننا نجتمع !ال معسك نر  -لنك ن
ن
ل بكل وظائفهنا اإلقصائية .دعوننا نعزز التنظيم
!الخارج وكذلك من الداخ ن
للتحضين للمؤتم نر ن ،سنلتقن يوم السبت  23أبريل  2022ن
ف غوتنغن .نريد مناقشة الوضع الحالن للياعات ونقاط االتصال
.المحتملة
ي تتم مناقشته وإعداد نه ً
ل تعل نم منا الذ ن
هل تريد أن تحرصن االجتماع التحضيي ن؟ ه ن
حالينا فن إحدى نقاط االتصال؟ هل لديك اقياح
لمقارب نة وطنية؟ هل ترغب ن
ف إثراء المؤتمر بورش نة عمل /محارصة خاصة بك ن؟
ً
بريدنا إلكي ً
ونينا
ب لننا
ت و اكت ن
أرسل المعلومنا ن
info@aktionbleiberecht.d

ن نتطلع إليكم ومساهماتكم
!نح ن
ق التنظيمن
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