نه به اردوگاه های اجباری ،پناهجویان ـ انزوا را در هم بشکنیم!
فراخوان کنفرانس ضد نژادپرستی در شهر گوتینگن ،از تاریخ  ۱۰تا  ۱۲ژوئن ۲۰۲۲
پس از دو سال پاندمی ،زمان آن فرا رسیده است که دوباره همدیگررا ببینیم .ما می خواهیم مهارت های ارتباطی خودرا تقویت کنیم ،فعالیتها
وابتکارات و شبکه هایمانرا گسترده تر سازیم ۰شرکت در این کنفرانس فرصت مناسبی است که همراه با هم درمورد سیاستهای نژادپرستانه که
میلیونها پناهجو را به انزوا ،سکوت وبردگی میکشاند فکر و عمل کنیم .این کنفرانس از مشارکت شما جان می گیرد! تنها با هم و متحد می توانیم
شرایطرا تغییر دهیم!
کنفرانس برای تبادل نظر و برنامه ریزی است و این مشخص می کند که ما بعدا چگونه با هم دیگر همکاری کنیم .بدین منظور ما چهار موضوعرا
انتخاب کرده ایم :مبارزه برای بسته شدن تمامی اردوگاه ها  ،مبارزه بر علیه دیپورت ،خودسازماندهی ،مبارزه برای شکستن مرزهای اروپا و جهان و
همبستگی با پناهجویان دربند درخارج از مرزهای اروپا۰
محتوای این کنفرانس فقط به موضوع اردوگاه و اقامت محدود نمیشود ،بلکه نمادین برای اعتراض به ساختارهای اردوگاه هاست  -علیه سیاست
انزوا و ارعاب است .در دنیائی که همه چیز جهت تامین سود به کار گرفته میشود ،پناهندگی یک محصول عملکرد و قوانین حاکم این نظام است.
جنگ ،گرسنگی و قطحی،نژادپرستی ،فقر ،وجود حکومتهای فاسد و دیکتاتور ،ازجمله اجبار انسانها برای ترک محل زندگی خویش و پناهنده شدن
به جائی دیگر است.
ما می خواهیم به کل سیاست نژادپرستانه مهاجرت که دراین سیستم سرمایه نهفته است ،بپردازیم۰
در سال  ۲۰۱۸را بیاد میاوریم که چگونه بیش از  ۵۰۰پلیس به هایم پناهجویان در الوانگان
وحشیانه هجوم بردند و پناهجویانی که علیه دیپورت مقاومت کرده بودند ،مورد ضرب و شتم قرار داده و آنان را دستگیر کردند .این فقط یک نمونه
از عملکرد پلیس در مقابل پناهجویان است و ثابت می کند که اردوگاه مکان امنی برای پناهجویان نیست ،چه اردوگاه  Hotspotsدر یونان و چه
جای دیگر .اردوگاه ها همیشه از همان منطق انزوا پیروی می کنند.
این منزوی کردن پناهجویان دیپورت آنهارا توسط پلیس آسان تر می کند .فقدان مشاوره حقوقی منجر به تصمیمات منفی در مورد وضعیت
پناهندگی می شود.
ترس دائمی از اخراج ،انتظار بی پایان ،نداشتن حریم خصوصی و خشونت امنیتی همه و همه افسردگی و دلسردیرا تشدید می کند.

دولتهای اروپایی دربرخورد با پناهجویان اوکراینی نشان دادند که اگر با دستور کار سیاسی مطابقت داشته باشد پذیرش پناهجویان از نظر قانونی
امکان پذیر می شود .شرایط فعلی پذیرش پناهجویی اتحادیه اروپا به معنای برگرداندن سیاست سرکوبگرانه مهاجرت قبلی نیست .برعکس ،زیرا
آنچه در مرزها اتفاق میافتد همان چیزی است که منطق اردوگاهرا نیز تعریف میکند :تقسیم پناهنده "خوب" و پناهنده "بد" که ما برسر مرزها
مشاهده می کنیم ،ناشی از یکنوع سیاست ضد بشری و نژادپرستانه است .ما با این سیاست موجود نژادپرستانه مبارزه می کنیم .اتحاد و مبارزه
علیه این سیستم نژادپرستانه و برای کسب حقوق شهروندی برابر برای همه!

در  ۴۰ساله گذشته سیاست های مهاجرستیزی و ارتجاعی به ویژه دراروپا غالب شده است .این سیاست نژادپرستانه در تمامی نقاط دیده می
شود .در این کنفرانس افرادی شرکت می کنند که در مقابل این سیاست نژادپرستانه ایستادگی می کنند.
ما میخواهیم همبستگی و اتحادیرا که تا به امروز در مبارزات عملی بدست آورده ایم ،در این کنفرانس بیش از پیش تحکیم ببخشیم و خودرا برای
مبارزات آینده علیه مرزهای بسته ،برعلیه اردوگا ها چه از داخل و چه از خارج با تمام قابلیت های انحصاری شان آماده کنیم ،بیایید خودرا
سازماندهی کرده و با تمام قدرت علیه دیپورت و بر علیه استثمار مبارزه کنیم! نه به اردوگاه های اجباری ،پناهجویان ـ انزوا را در هم بشکنیم!
برای تهیه و تدارک این کنفرانس  ،جلسه ای در روز شنبه  ۲۳آوریل در شهر گوتینگن بر گزار میگردد .ما می خواهیم در مورد وضعیت فعلی
اختالفات و نکات مشترک صحبت کنیم .آیا می خواهید در جلسه شرکت داشته باشید؟ آیا می دانید در حال حاضر موضوع اصلی بحث و تدارک
چه چیزی است؟ آیا پیشنهادی برای رویکرد سراسری دارید؟ آیا می خواهید کنفرانس را با موضوعات پیشنهادی خود در مورد مبارزات بشکل یک
سمینار غنی تر سازید؟
شما میتوانید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید ،می توانید این فراخوان را در مکان های مختلف منتشر کنید.
ما مشتاقانه منتظر شما و همکاری با شما هستیم!
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