
المظاهرة الثورية للجيئن
ضد قانون حرية حركة اللجيئن.قفل المعسكرات.التوقيف الفوري للترحيل

   نهارا من من امام معسكر تظاهر اللجيئن اورانين بلتس برلين  2  البداية الساعة 
  2013   مارس من   23      السبت ال

 حرية الحركة كحق انساني ( القانون اللماني ل يتضمن هذا الحق للجيئن) احد القضاء في محكمة
2013بخصوص قانون حرية في فبراير    

  .الصراع ضد هذه القوانين العنصرية والقومية والتي تعتبر في المانيا هي فوق القانون النساني وحقوق النسان

  بدأت معسكرات اللجيئن الحتجاجية في كل انحاء المانيا.بدأت الحتجاجات ضد الوضاع في المعسكرات.من ثم2012في العام 
  كيلو متر من مدينة فورزبيرق الي برلين بالتضامن مع  الباص تور الذي جال600الرفض التام لقانون حد حركة اللجيئن.السير 

 المانيا من اقصي الشرق الي اقصي الغرب.  و كان ذلك  رفض عملي لهذا الغرب القانون.ومن ثم اتحد الكل في اورانين بلتس
  شخص كان قوام اول مظاهرة  امام البرلمان اللماني.قمنا بأحتلل السفارة6.000. 2012حيث مقر التظاهر منذ اكتوبر العام 

بعض منا احتلوا مدرسة قديمة لتكون مكان امن للجيئن اضافة الي.النيجيرية لتعاونها مع الحكومة اللمانية في ترحيل اللجيئن  

 مقر التظاهر.الن تواجه حركتنا ومطالبنا الساسية سياسيين ليسوا فقط مختلفين معنا في الفكرة بل يحاولون بيأس اقناع العامة
.بالضغط علي اللجيئن.تطويقهم بالقوانين التي هي بالساس منافية لحقوق الأنسان.لكن لن ينالوا من ابدا.سنقف ضدهم اينما كانوا

نحن ما زلنا في الشوارع.وسنواصل في هذا المسير.لن نصمت ابدا حتي يستجيبوا لكل مطالبنا 

التوقيف الفوري للترحيل
  

 قانون ترحيل اللجيئن الي بلدهم هو بالساس مقترن بالقوانين الستعمارية العنصرية.رجوعا لقانون جنيفا للجيئن.ل يجب
.ترحيل اي لجئ لبلده في الوقت الذي يواجه فيه خطر الحياة.الضهاد.الحرية

  من اللجيئن فقدوا حياتهم في  العقود الفائتة علي حدود التحاد الوربية.في سجون الترحيل.من خلل نضال15.000اكثر من 
 اللجين في العقود الماضية ضد الكيل بمكيالين في القوانين الوربية.يتغنون بالدمقراطية والحرية وفي ذات الوقت يقهرون

 اللجيئن بقوانين اخري.حقوق اللجيئن يتجاهلوها بصورة مؤسسة.قانون دبلن بالساس صيغ للسيطرة علي حركة وترحيل
 اللجيئن.كيف لنا الن نلقي الحماية اذا اجبرنا للعودة لدولة مثل ايطاليا حيث نعيش حياة مشردين تماما؟حيث ل نجد اقل الحقوق

. كبشر.نظمنا في الشهرالفائتة مظاهرة لخلق وعي عن التأثير العميق لتفاقية لدبلن علي حياة ومستقبل  اللجيئن

 المانيا ليست لها بالساس اي قانون للجيئن.لها قانون ترحيل مؤسس.التحاد الوربي يحدد هويتنا كلجيئن ( غير قانونيين)
 الغير قانونيين بافكارهم الستعمارية.يدعوننا بغير قانونيين ويتمتعون بالسفر بحرية الي كل انحاء العالم وفي ذات الوقت ينكرون

 هذا الحق للخريين.المانيا احد المستفيدين من مصادرنا  الطبيعية وثرواتنا .وهذه الستمرارية تؤكد انها ذات العقلية
 الستعمارية.ذات التطبيق الستعماري.وكل ذلك يؤسس لعدم توازن في القوي.واحدة من النتائج هي ان اللجيئن يجبروا علي

 ترك بلدانهم.وذلك اجابة واضحة وجلية لهذا السؤال.لماذا نفرق بين اللجئ السياسي واللجئ القتصادي؟
  

اللغاء الفوري لقانون حد حركة اللجيئن
 القانون الذي يمنع اللجيئن من الحركة بحرية داخل المانيا.والقوانين التي قد تصل الي محاكمة اللجيئن اللذين غادروا المناطق

.المنتمين لها قانونيا
 هذا القانون هو جزء من القانون الستعماري للمانيا.هو بالساس صيغ من قبل المبريالين للتحكم وقهر الشعوب في بلدانهم

 المحتلة.المانيا التحادية اليوم هي بالساس تواصل تطبيق ذات القوانين الستعمارية.هذا القانون يؤطر لعزل اللجيئن من الحياة
 .تماما كما هو الحال مع قانون حرية الحركة

  والقانون2 للعلن العالمي لقانون حقوق النسان.كل شخص له الحق في التحرك حيثما شاء.قانون دبلن 131رجوعا للمادة 
 اللماني لحد حرية حركة اللجيئن.مثل نقاط التحكم علي الحدود الوربية موجودة فقط للجيئن.اللجيئن ليتمتعون بحق اختيار

  وتلك النقاط علي الحدود الوربية. هوية اللجيئن التي نجبر علي اخذها ل توفر لنا اقل حقوق2اين يعشون لنهم مقيدون بدبلن 
 النسان لكن هي بالساس جزء من سياسة التحكم في اللجيئن داخل المانيا.لكن ليس لنا اي  حدود في حركتنا.نحن كلجيئن

 مضربيين في الشوارع نرفض
.هذا القانون.رفضناه عمليا بالسير من فوزبيرق الي برلين.وسنواصل رفض هذا القانون
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القفل الفوري لكل المعسكرات
 الحكومة اللمانية تجبر اللجيئن للعيش في معسكرات في المكان الذي نشعر فيه بعزلة تامة.في

 المكان الذي نواجه فيه هجمات من النازين الجدد.النظام داخل المعسكرات اشبه بنظام
.السجون.لهذا هجرنا المعسكرات عوضا  نتظاهر في الشوراع حتي الن

 المعسكرات دائما ما توجد معزولة تماما من الحياة.ل احد يرانا.ل نري احد.ل احد يسمعنا .ل نسمع
 احد.لاحد يكلمنا.ول نستطيع ان نتكلم مع احد.نحن مخفيين تماما وهذه العزلة  مؤسس لها من قبل

.السلطات اللمانية
 اجبرنا للعيش هناك في تلك المعسكرات التي نقضي ساعات طويلة للنوم.ل يوجد شئ يمكن
 فعله.ليس هناك مكان للذهاب اليه.ل عمل.ل احلم.ل امال.المعسكرات عبارة عن سجون في

   المكان الذي نواجه فيه واقعنا وقدرنا ان العمل الوحيد الذي
  يورو.وبالساس مجبرين لفعل ذلك.هذا استعباد.الحياة التي نعيشها هناك مستحيل ان نسميها حياة1يمكن ان نعمل مقابل 

 طبيعية.كثير منا يطالبوا بعلج نفسي..البعض الخر عدواني .اخريين قادتهم الحياة لدمان المخدرات ولهذا كثييرن اقبلوا للنتحار
 كخيار افضل من العيش في تلك السجون. ان تقتل جراء قانون اللجوؤ اللماني وقانون الترحيل ذلك كان احد السباب لبداية

التظاهر العام الفائت
 النساء والطفال بصورة خاصة يعانوا في تلك المعسكرات.العنف والتحرش الجنسي يحدث بصورة متكررة.المرأة هي موضوع

دائم للعنصرية والقهر الجنسي.من المستحيل اجبارهم للعيش في المعسكرات في ظل

  هذه الظروف.الكثير منهم في مواجهات يومية مع الرجال 
 اللذين يعتقدون ان النساء اللجئات ضعيفات.و ان النساء لهم في الوقت الذي يريدون وهذا هو السبب في ان النساء يواجهون بعدم

 الحترام والتفرقة العنصرية من قبل الرجال.كل هذه المصاعب التي تواجهها النساء هي بتشجيع من النظام الداخلي في المعسكرات
نحن بشر.لسنا مجرمين.لنا الحق في الحصول علي طلب اللجؤء.حقوق النسان؟لسنا مجرمين

 نحن اللجيئن المضربين في اورانين بلتس برلين.لقد اظهرنا ذلك بقاءنا في الشوارع ممكن و متواصل.برغم خوفنا. والكنترول
 .الدائم القهر من قبل السلطات.سنواصل كفاحنا لننا مؤمنيين بقضايانا ومطالبنا.هذا صراع متواصل ونحن قادرون وباقون له

2013 مارس 23نحن لسنا مجرمين.نحن مقاتلين.اكسر الصمت.اكسر العزلة.انضم الينا لمظاهرة    
 في اورانين بلتس برلين.دعونا نرفع لفتاتنا وان نكون جزء من ثورة اللجيئن.كن لجئ مقاتل.نادي
 بمساواة الحقوق.الكرامة.حرية الحركة لكل شخص.فكر معنا كيف يمكن حشد اكبر عدد لمظاهرة

. مارس23
   مارس في مخيمنا في اورانين بلتس24-22كل شخص مدعو للبقاء خلل عطلة السبوع 

Weitere Infos: www.asylstrikeberlin.wordpress.com 
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 اللجين في العقود الماضية ضد الكيل بمكيالين في القوانين الوربية.يتغنون بالدمقراطية والحرية وفي ذات الوقت يقهرون

 اللجيئن بقوانين اخري.حقوق اللجيئن يتجاهلوها بصورة مؤسسة.قانون دبلن بالساس صيغ للسيطرة علي حركة وترحيل
 اللجيئن.كيف لنا الن نلقي الحماية اذا اجبرنا للعودة لدولة مثل ايطاليا حيث نعيش حياة مشردين تماما؟حيث ل نجد اقل الحقوق

. كبشر.نظمنا في الشهرالفائتة مظاهرة لخلق وعي عن التأثير العميق لتفاقية لدبلن علي حياة ومستقبل  اللجيئن

 المانيا ليست لها بالساس اي قانون للجيئن.لها قانون ترحيل مؤسس.التحاد الوربي يحدد هويتنا كلجيئن ( غير قانونيين)
 الغير قانونيين بافكارهم الستعمارية.يدعوننا بغير قانونيين ويتمتعون بالسفر بحرية الي كل انحاء العالم وفي ذات الوقت ينكرون

 هذا الحق للخريين.المانيا احد المستفيدين من مصادرنا  الطبيعية وثرواتنا .وهذه الستمرارية تؤكد انها ذات العقلية
 الستعمارية.ذات التطبيق الستعماري.وكل ذلك يؤسس لعدم توازن في القوي.واحدة من النتائج هي ان اللجيئن يجبروا علي

 ترك بلدانهم.وذلك اجابة واضحة وجلية لهذا السؤال.لماذا نفرق بين اللجئ السياسي واللجئ القتصادي؟
  

اللغاء الفوري لقانون حد حركة اللجيئن
 القانون الذي يمنع اللجيئن من الحركة بحرية داخل المانيا.والقوانين التي قد تصل الي محاكمة اللجيئن اللذين غادروا المناطق

.المنتمين لها قانونيا
 هذا القانون هو جزء من القانون الستعماري للمانيا.هو بالساس صيغ من قبل المبريالين للتحكم وقهر الشعوب في بلدانهم

 المحتلة.المانيا التحادية اليوم هي بالساس تواصل تطبيق ذات القوانين الستعمارية.هذا القانون يؤطر لعزل اللجيئن من الحياة
 .تماما كما هو الحال مع قانون حرية الحركة

  والقانون2 للعلن العالمي لقانون حقوق النسان.كل شخص له الحق في التحرك حيثما شاء.قانون دبلن 131رجوعا للمادة 
 اللماني لحد حرية حركة اللجيئن.مثل نقاط التحكم علي الحدود الوربية موجودة فقط للجيئن.اللجيئن ليتمتعون بحق اختيار

  وتلك النقاط علي الحدود الوربية. هوية اللجيئن التي نجبر علي اخذها ل توفر لنا اقل حقوق2اين يعشون لنهم مقيدون بدبلن 
 النسان لكن هي بالساس جزء من سياسة التحكم في اللجيئن داخل المانيا.لكن ليس لنا اي  حدود في حركتنا.نحن كلجيئن

 مضربيين في الشوارع نرفض
.هذا القانون.رفضناه عمليا بالسير من فوزبيرق الي برلين.وسنواصل رفض هذا القانون


