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*Göttingen

*معا نخرج إلى الشارع للتظاهر ضد الترحيل القسري*
نحن كتحالف مكون من الجئين و مناصريهم نريد أن ننزل معكم إلى الشارع لنظهر غضبنا و رفضنا
للترحيل القسري الجماعي إلى أفغانستان بشكل خاص ،و ضد ممارسة الترحيل القسري الالإنسانية بشكل
عام .إن القوانين العنصرية للدول األوروبية تزداد عنفا يوما بعد يوما ،حيث أنها أقامت في فترة قصيرة جدا
اتفاقية بمليارات الدوالرات مع دول ديكتاتورية مهمتها أن تأخذ على عاتقها مسؤولية أخذ الالجئين المرحلين
قسريا .تم عقد هذه االتفاقية مع أفغانستان في شهر تشرين األول /أكتوبر الماضي.

باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم في شهر كانون األول /ديسمبر من العام الماضي ترحيل  34شخصا إلى
أفعانستان و في  23كانون الثاني /يناير ُ 2017رحل مجددا  26شخصا .هؤالء الناس جاؤوا إلى هنا لبناء
حياة و أمل جديدين .اإلدعاء بوجود مناطق آمنة في في أفغانستان هو مجرد كذبة لها عواقب مدمرة للذين
يطالهم الترحيل .ما زال الناتو موجودا في أفعانستان و يحاول منذ  15عاما أن ينشر الديمقراطية و الحرية
عن طريق القذائف .اليوم نشهد على كيف أصبحت أفعانستان معقال لجماعات فاشية .إنه ألمر تعدى
السخرية حتى ،حيث أن وزير الداخلية األلمانية دي مايتزيره بذاته يرتدي سترة مضادة للرصاص في
زياراته السرية ألفغانستان.

* البارحة كان دور الروما ،اليوم أفعانيون و أفغانيات ،و غدا سيأتي دور الالجئين و الالجئات من
الصومال*
يهرب الناس من الدول التي جرتها دول الناتو إلى الحرب منذ التسعينات .يموت الماليين من الناس في
الحرب و يتم تدمير كل أساسيات حياتهم .يساهم بيع األسلحة الدولي لمناطق النزاع في أنحاء العالم ،و
خاصة من خالل سوق صناعة األسلحة األلماني ،في نشر الفقر ،الموت ،الهروب ،و النزوح .و يتم في دول
النزاع تحريض األطراف المتنازعة ضد بعضها البعض من خالل الدعم و التسليح العسكري.

بعد طريق الهروب الطويل التي يقطعها الالجئون ،يصلون إلى ألمانيا لتبدأ معاناتهم مع العنصرية و
الشوفينية من طرف الدولة ،فئات من المجتمع ،و النازيين الجدد .يجد جميعهم طرقا لتحقير الالجئين و
نعتهم بالمحتالين ،المجرمين ،أو مغتصبين .وهكذا يصبح الالجئون أنفسهم ضحايا لهجمات الحرائق و
االعتداءات الجسدية ،و ذلك دون أن يتم مالحقة و محاكمة الفاعلين الذين يوفر لهم المجتمع مناخا يشرع

أفعالهم ،و هذا التشريع يصل إلى درجة تشديد القوانين اإلقصائية إلى درجة أكبر .و لكأن النازيين و الدولة
يتمم كل منهم عمل اآلخر.
يتم تقسيم الالجئين إلى "جيد" و "سيء" ،حيث يحصل الالجئون "الجيدون" على مساعدات لالندماج
كدورات اللغة األلمانية ،بينما يتم تقليل المساعدات المقدمة لالجئين "السيئين".
معا نرفض هذا التقسيم العنصري و سنناضل ألجل ثقافة ترحيب حقيقية قادرة على خلق الحماية و األمان
ضد القوانين العنصرية ،االعتداءات ،و الترحيل القسري.
*معا في الشارع ضد الترحيل القسري*
*أوقفو الترحيل القسري مباشرة*
*معا لحق بقاء غير مشروط للجميع*
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