
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینژادپرست  هیعل اقدامبین المللی  روز: چمار۱۹
 اقدام کنیم  سمیو فاش  یبدون نژادپرست یجهان یبا هم برا

 در مرکز شهر صبح ۱۱روز شنبه ساعت تظاهرات 
 
 

 Neumarkt ،ی ، تجمع و تظاهرات ضد نژادپرست11:00◄ ساعت 

 Weltecho (Hof)  توقف برای نهار مشترک در ،بعد از ظهر  12:30◄ از ساعت   

 ۲۴پالک  آنابرگر  ابانی، خWeltecho"، ی، "کارگاه همبستگ13:30◄ ساعت   
.  رندیگ یقرار م ینژاد ضیاست که مورد تبع یروزمره پناهندگان و افراد یاز زندگ یخصومت ها و حمالت نژادپرستانه بخش

  یاست.  با توجه به جنگ تهاجم شده پوست دیرسفیافراد غ یزندگ متاسفانه بخشی از  سینژادپرستانه، مخالفان و خشونت پلطرد 
  تیدر آلمان اهم یساختار یکند، موضوع نژادپرست یکه صدها هزار نفر را مجبور به فرار م نیدر اوکرا نیپوت انهیوحش

به  نیو بنابرا ندیایبه عنوان متعلق به »فرهنگ ما« به حساب باکراین که مردم  میدان یتحمل م رقابلیکند.  ما غ یم دایپ یشتریب
سواد«   یو »ب ستند« ین یحی»مس ایرسند«  یکه »مسلمان به نظر م یگرانیو د ، دیده شوندابندینجات  دیکه با یعنوان افراد

  تیو امن تیکه حق حما حساب میشوند یکسان. آنها جزو ابندینجات  دیبانشوند که   یاختصاص داده م یاز کسان یهستند به گروه
 هیاتحاد یخارج یدر مرزها ونانی ری در جزا رند،یمرز لهستان و بالروس بم یهااند تا در جنگلرها شده لیدل نیندارند و به هم

 شوندتالش برای رسیدن به امنیت غرق در  ای د،اناروپا بازداشت شده
بر ضد  - نیهمه پناهندگان از اوکرا رشیپذ یو روزمره و برا یساختار یدر برابر نژادپرست میخواه یما با تظاهرات خود م

 و دو وجود ندارد! کیوجود ندارد!  پناهنده درجه  یو دوم  کیجنگ درجه  یقربان چی: هبایستیم دوگانه یاستانداردها
 ما به همه مهاجران خوش آمد میگوییم.

 

 میشود. برگزار  ) (Academy of Migrant Organizingمهاجران یسازمانده یتوسط آکادم یکارگاه همبستگ
رسد( و   یم انیدر آنجا به پا تظاهرات) میاستراحت ناهار برو کی یبرا Weltechoبا شما به  میخواه یپس از تظاهرات، ما م

نیاز چالش ها و  ،یاسی)شکست( س اتیدهد تا در مورد تجرب یم بیترت یکارگاه همبستگ  کیمهاجران  یسازمانده  یسپس آکادم
جوامع مهاجر است که با کمک مهارت ها و به   تیتمرکز بر تقو صحبت کند. شبکه سازیآموزش و  جیترو نیو همچن یادگی

  یم افتیخود در یو مبارزات محل یشخص یرا در رابطه با چالش ها یدیجد یها زهیانگ  ن،یتمر نیابزار بهتر یاشتراک گذار
    کمک کند و قوی تر شدن ما تواند به رشد یرا توسعه دهند که م یمشترک یها یو استراتژ کردهایها، رو دهیتوانند ا یکنند و م

 کنید: ، روی لینک روبرو کلیک دیبدان شتریمورد ب نیدر ا دیتوان یشما م

https://tinyurl.com/yv245vtv 

 
 با ما تماس بگیر: ؟در این زمینه فعال باشیهی خوایاست!  م یما همبستگ راه حل ما

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/   
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