۱۹مارچ :روز بین المللی اقدام علیه نژادپرستی
با هم برای جهانی بدون نژادپرستی و فاشیسم اقدام کنیم
تظاهرات روز شنبه ساعت  ۱۱صبح در مرکز شهر
◄ ساعت  ،11:00تجمع و تظاهرات ضد نژادپرستیNeumarkt ،
◄ از ساعت  12:30بعد از ظهر،توقف برای نهار مشترک در )Weltecho (Hof
◄ ساعت " ،13:30کارگاه همبستگی" ،Weltecho ،خیابان آنابرگر پالک ۲۴
خصومت ها و حمالت نژادپرستانه بخشی از زندگی روزمره پناهندگان و افرادی است که مورد تبعیض نژادی قرار می گیرند.
طرد نژادپرستانه ،مخالفان و خشونت پلیس متاسفانه بخشی از زندگی افراد غیرسفید پوست شده است .با توجه به جنگ تهاجمی
وحشیانه پوتین در اوکراین که صدها هزار نفر را مجبور به فرار می کند ،موضوع نژادپرستی ساختاری در آلمان اهمیت
بیشتری پیدا می کند .ما غیرقابل تحمل می دانیم که مردم اکراین به عنوان متعلق به «فرهنگ ما» به حساب بیایند و بنابراین به
عنوان افرادی که باید نجات یابند ،دیده شوند و دیگرانی که «مسلمان به نظر می رسند» یا «مسیحی نیستند» و «بی سواد»
هستند به گروهی از کسانی اختصاص داده می شوند که نباید نجات یابند .آنها جزو کسانی حساب میشوند که حق حمایت و امنیت
ندارند و به همین دلیل رها شدهاند تا در جنگلهای مرز لهستان و بالروس بمیرند ،در جزایر یونان در مرزهای خارجی اتحادیه
اروپا بازداشت شدهاند ،یا در تالش برای رسیدن به امنیت غرق شوند
ما با تظاهرات خود می خواهیم در برابر نژادپرستی ساختاری و روزمره و برای پذیرش همه پناهندگان از اوکراین  -بر ضد
استانداردهای دوگانه بایستیم :هیچ قربانی جنگ درجه یک و دومی وجود ندارد! پناهنده درجه یک و دو وجود ندارد!
ما به همه مهاجران خوش آمد میگوییم.

کارگاه همبستگی توسط آکادمی سازماندهی مهاجران) ( Academy of Migrant Organizingبرگزار میشود.
پس از تظاهرات ،ما می خواهیم با شما به  Weltechoبرای یک استراحت ناهار برویم (تظاهرات در آنجا به پایان می رسد) و
سپس آکادمی سازماندهی مهاجران یک کارگاه همبستگی ترتیب می دهد تا در مورد تجربیات (شکست) سیاسی ،چالش ها و نیاز
یادگی و همچنین ترویج آموزش و شبکه سازی صحبت کند .تمرکز بر تقویت جوامع مهاجر است که با کمک مهارت ها و به
اشتراک گذاری ابزار بهترین تمرین ،انگیزه های جدیدی را در رابطه با چالش های شخصی و مبارزات محلی خود دریافت می
کنند و می توانند ایده ها ،رویکردها و استراتژی های مشترکی را توسعه دهند که می تواند به رشد و قوی تر شدن ما کمک کند
شما می توانید در این مورد بیشتر بدانید ،روی لینک روبرو کلیک کنید:

https://tinyurl.com/yv245vtv
راه حل ما ما همبستگی است! میخواهی در این زمینه فعال باشی؟ با ما تماس بگیر:

Webseite: https://www.agr-chemnitz.de/
● Twitter: https://twitter.com/AgRChemnitz
● Facebook: https://www.facebook.com/agr.chemnitz
● Email: info@agr-chemnitz.de
● Instagram: https://www.instagram.com/agr.chemnitz/

