گروه «خوشامدید برای اقامت» همه را به تظاهرات و گردهم آیی و اکسیونهای شاد در روز  18ماه
مارس از ساعت  12ظهر در مرکز شهر گوتینگن دعوت می کند.
در حالی که کشورهای اروپایی مشکل مهاجرت  ،پناهجویی و فراریان از مناطق جنگزده را نادیده گرفته و
مسئولیت انسانی اش را در برابر آنها نادیده می گیرد ،و در معامله ی کثیف با اردوغان (صدرحکومت
ترکیه) و ال سیسی (صدر حکومت مصر) برای بازگشت پناهجویان وارد شده است .مرزهای بیشتر و سیم
خاردار کشیده و یا کشتی ها و قایق های دریایی برای نگهبانی و برای جلوگیری از ورود پناهجویان به
مرزهای آبی اروپایی استخدام می کند ،حکومت آلمان نیز همگام با آنها ماشین دیپرت و اخراج اجباری
پناهجویان را بکار انداخته است .همچنین در شهر گوتینگن نیز بسیاری از انسانها در ترس و وحشت از
دیپرت زندگی می کنند.
اما همزمان با شروع «تابستان پناهجویان» نه تنها پناهجویان مبارزه ی خود را برای رسیدن به اروپا و
مناطق امن شروع کردند ،بلکه جامعه ی مدنی در اروپا نیز نقش و مسئولیت انسانی خود را با اقدام
«خوشامد» به پناهجویان به عهده گرفت .از آنزمان تاکنون بخش بزرگی از جامعه در همزیستی و کمک
متقابل با هم زندگی می کنند.
این چشم انداز همبستگی و همزیستی را نخواهیم گذاشت که از ما بگیرند همانطور نیز حق
«آمدن ،رفتن و ماندن» را.
و در این عقیده و هدف ما تنها نیستیم .در کشورهای یونان ،ایتالیا ،اسپانیا و همچنین در بسیاری از
شهرهای آلمان در تاریخ  18ماه مارس برای حق «آمدن ،رفتن و ماندن» تظاهرات شده و مبارزه ای
هماهنگ برای حقوق شهروندی و اجتماعی برابر ،برای همه در جریان است.

به همین جهت ما شما را به اکسیونی شاد ،تظاهرات و گردهم آیی در روز  18ماه مارس در مرکز
شهر گوتینگن از ساعت  12ظهر دعوت می کنیم.
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