برترین هتل اروپا! هتل پالزا در آتن در تور مسافرتی اطالعاتی
روز سه شنبه  6دسامبر 2016در شهر گوتینگن (آلمان) ساعت  6بعد از ظهر در ساختمان «خانه ی ما» به آدرس خیابان اوبره
ماش شماره پالک 10
Dienstag, 06.Dezember 2016: Göttingen , um 18 Uhr im Om10 (our House), Obere Masch str 10
سرانجام پس از شش ماه ،ساکنین هتل تسخیر شده درشهر آتن ،با یک تور اطالعاتی به شهرهای آلمان و سوئیس مسافرتی خواهند داشت .آنان از
وضعیت زندگی شان و پروسه ی تسخیر هتل خالی «پالزا» گزارشی ارائه خواهند داد .آنان می خواهند با شما دیدار کنند تا توجه شما را به
وضعیت وموقعیت مهاجرین برانگیزند .هتل «سیتی پالزا» در مرکز شهر آتن واقع شده است .این هتل خالی در آوریل سال  2016توسط گروهی
از فعالین تسخیر شده است .از این تاریخ به بعد این هتل مکان و محلی برای زندگی است .ساکنین هتل همچنین به خدمات درمانی ،آموزشی و
دیگر خدمات دسترسی دارند .کلیه این خدمات از جمله "تهیه ی وعدههای غذایی" به دست پناهندگان و کنشگران انجام میشود .اکثر ساکنین به
اقتضای توان شان نقشی در اداره و گرداندن هتل به عهده میگیرند .مناسبات ساکنین این هتل با یکدیگر بر مبنای ارزشهای دموکراتیک بنا نهاده
شده است .به همین دلیل تصمیمات الزم در مورد فعالیتها و عملیات این مرکز ،به شور و مشورت گذاشته میشوند .پس از بحث و گفتگو ،ساکنین
و داوطلبان به اجماع رسیده و اقدام میکنند .مهمان های جدید 400نفر ،از جمله  180کودک ،از سراسر جهان (از سوریه ،روژاوا ،عراق،
پاکستان ،ایران و افغانستان) هستند .آنان درهتل «پالزا سیتی» محلی برای سکونتی امن با رعایت و حفظ کرامت انسانی شان یافته اند:
«ما با هم زندگی می کنیم ،ما با هم مبارزه می کنیم .همبستگی پیروز خواهد شد».
ساکنین هتل سیتی پالزا همراه با همه ی آزادیخواهان ،علیه سیستم بحران و نو استعماری کنونی که حاصلی جز بازتولید سیاست های نژاد پرستانه،
رقابت علیه یکدیگر ،جنگ و کشتاردر تمامی نقاط جهان را در پیش ندارد ،همبستگی خود را با دیگر انسانهای صدمه دیده از این سیستم اعالم می
کنند و به همه ی مهاجرین «خوش آمد» میگویند و خواهان یک زندگی با کرامت انسانی و حق شهروندی یکسان برای همه می باشند«.هتل سیتی
پالزا» یک نمونه ی همبستگی عملی و ایجاد امید در برابر و علیه بسته شدن مرزهای اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان می
باشد .در این جلسه ما می خواهیم با شما به بحث و گفتگو و تبادل نظر بپردازیم و به موضوعات زیراشاره و تاکید داشته باشیم:
 چگونه می توانیم با کمک یکدیگرهتل مصادره شده را ،که در حال حاضر  400نفر مرد ،زن و کودک در آن زندگی می کنند ،به شکل نهاددمکراتیک شورایی اداره کنیم؟
 چگونه میتوانیم بطور خود گردان،شبکه ی مبارزات اجتماعی مهاجرین را که بشکل سیار می باشد ،سازماندهی و از حمایت فراملیتی برخوردارکرد؟
 چگونه می توانیم مبارزات اجتماعی ساکنین هتل برای بدست آوردن زندگی بهتر را با مبارزات روزمره ی اجتماعی دیگر ،بهم پیوند داد.بطورمثال مبارزه برای حقوق برابر ،استفاده ی آزاد تمامی موسسه های آموزشی و تحصیلی ،مبارزه برای حق استفاده رایگان از امکانات و
تاسیسات پزشکی و بهداشتی و مبارزه برای مسکن خوب ...
 ما بیش زمانی است که "راه آهن زیرزمینی" برای جنبش "آزادی رفت و آمد" را بنا نهاده ایم .ما به اماکن بیشتری برای فراریان نیاز داریم.«پناهگاه های شهری» در امتداد مسیر پناهجویان (در جهت حمایت از آنان) و در تقابل عملی با تبلیغات رسانه های غالب که در جهت سرکوب
نژادپرستانه ی مهاجران است.
میهمانان :دو یا سه نفر از دوستان و رفقای شهر آتن (یونان) با تور مسافرتی خواهند آمد .آنان متعلق به کمیته ی «سیتی پالزا» می باشند .این
کمیته از  6ماه پیش تا به اکنون مشغول سازماندهی زندگی روزمره در«سیتی پالزا» می باشد .همچنین دوستانی از نشستهای گوناگون دیگر آنان
را همراهی خواهند کرد .این دوستان از کسانی می باشند که در ابتدای راهشان در «سیتی پالزا» پناه گرفته و بعدها در ادامه ی راهشان خود را
به آلمان و سوئیس رسانده اند .دوستان شبکه ی «به اروپا خوش آمدید» و یا «خوش آمدید برای اقامت» ،که «سیتی پالزا» را بازدید و کمک
کرده اند نیز همراه با تور مسافرتی اطالعاتی خواهند آمد و حضور خواهند داشت .برای آشنایی بیشتر از وبسایتهای زیر بازدید کنید.
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