 - #ausgehetztمعا ضد سياسات الخوف!
احتجاجات في كامل بافاريا في 22.7.2018
نحن نقاوم السياسة غير المسؤولة لحزب زيهوفر و زودر ودوبريندت و شركائهم ونشير ضد التحول الهائل إلى اليمين في المجتمع
والدولة البوليسية وتقييد حرياتنا واالعتداءات على حقوق اإلنسان.
اآلن يأتي دورنا! تنوعنا يجمعنا ويجعلنا أقوياء! #بافاريا_سبتقى_ملونة #bayernbleibtbunt
تصعيد الكراهية واالستبعاد في السياسة ليس فقط من قبل حزب الـ  AFDولكن أحزاب وخاصة الحكومات المشاركة في المعركة
االنتخابية في بافاريا وبرلين تسمح بإمالء أجندتها من قبل أحزاب سياسية غير ديمقراطية ومناهضة لحقوق اإلنسان ويمينيين:
• بدالً من تمثيل قيم دستورنا الديمقراطي ،يتم إحاللها  ،ويتم تجريم الالجئين ،واحتجازهم في معسكرات الترحيل ،وترحيلهم إلى
مناطق الحرب ويتم التشهير بمن يساعدهم.
• بدالً من تعزيز التعليم والوعي واإلبالغ عن إحصاءات الجريمة بأمانة ،يتم نشر المحاوف بشكل واسع  .وفي بافاريا  ،صار قانون
الشرطة األكثر صرامة ( )PAGعلى مستوى جمهورية ألمانيا االتحادية ساري المفعول.
• بدالً من تعزيز التجارة العالمية العادلة والقضاء على أسباب النزوح  ،يتم دعم األنظمة العدائية بالمال واألسلحة ويتم إشعال الحروب.
• بدالً من حل المشاﮐل االجتماعية مثل احتياجات الرعاية وفقر كبار السن والعمالة غير المستقرة وإيجاد مساكن بأسعار معقولة وإنفاذ
حد أدنى عادل لألجور ،تجرى نقاشات ثقافية تمييزية مثل تشريع زودر لفرض تعليق الصليب أو النقاشات غير الهادفة عن االسالم و
الثقافة السائدة.
• بدالً من تعزيز المساواة الكاملة بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية يتم تجسيد صورة رجعية عن العالم.
نحن ندعو لمظاهرة في عموم بافاريا ضد سياسة الخوف هذه في  22.7.18في ميونيخ.
تتحد أربع مسيرات افتتاحية في حركة واحدة مشتركة وتوضح تنوع التحالف:
 .1من غوته بالتس (الساعة  :)13.00تبدأ المجموعات التي تعمل مع مواضيع الهجرة واللجوء وتعمل ضد العنصرية والحرب ←
مظاهرة حتى جنوب Theresienwiese
 .2من جنوب ( Theresienwieseالساعة  )13.30يبدأ التحالف  " – noPAGال لقانون الشرطة في بافاريا " ← مظاهرة حتى
DBG-Haus
 .3من ( DBG-Hausالساعة  :)14:00يبدأ جميع المتظاهرون الذين يأتون ضد المشاكل االجتماعية (نقص المساكن ،الفقر ،الرعاية
التمريضية ،عدم استقرارية العمل) ← مظاهرة حتى Karl-Stützel-Platz
.4من  :)14:30( Karl-Stützel-Platzيبدأ األشخاص الذين يهمهم موضوع المساواة في المعاملة بين جميع األجناس والهويات
الجنسية ← مظاهرة حتى Königsplatz
خطاب ختامي مشترك حوالي الساعة  15:00في  - Königsplatzهناك سوف يتواجد أيضا ً:
Dicht & Ergreifend, Roger Rekless & David P. (Main Concept), Fiva MC, Django 3000,
Whiskey Foundation u.v.a.m
نحن أشخاص من مختلف الجمعيات وأنشطة المجتمع المدني :من الكنيسة و العمل التطوعي لدعم الالجئين والنقابات والمنظمات
االجتماعية والمدارس والجامعات  ،والحركة المناهضة للحرب و الداعمة للبيئة  ،فضال عن الجماعات النسوية والمثليين الجنسيين.
معا من أجل بافاريا ملونة! الحقوق المتساوية لجميع الذين يعيشون هنا!
الموقعون :معا ً من أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية * أتاك ميونخ * المجلس البافاري لالجئين * بلفيو دي موناكو * وسائل االعالم والفن
والصناعة في فيردي ميونيخ * تجمع دعم الالجئين غاوتينغ * مجموعة مبادرة ميونيخ * ميونيخ كامرشبيله * قافلة ميونيخ * تجمع ثقافة ميونيخ *
جمعية بافاريا النسوية حزب النساء * اليساريين * كنيسة ماثيو واللجوء * اللجنة االستشارية لالندماج ميونخ * تجمع غداً  -شبكة منظمات المهاجرين
في ميونيخ * تحالف ميونيخ ضد الحرب والعنصرية * ميونيخ ملونة! * اللجنة االستشارية لالجئين في ميونخ * المتطوعين في ميونخ – تجمع نحن
نساعد * تحالف ميونخ للسالم * تحالف  * noPAGتجمع الدعامين لالجئين الشباب * اونزر فيتو بايرن * اتحاد ضحايا النظام النازي  -رابطة
مناهضة الفاشية  ،ميونيخ

