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باتوجه به سازماندهی نژادپرستانه علیه پناهجویان توسط شبکه ی گستده ی نئوفاشیست و راسیست مانند جنبش پگیدا و حمله های اخی به مراکز سکونت
پناهجویان،از جمله به آتش کشیدن خوابگاه های پناهجویان به طور همزمان در سه استان »بایرن«» ،مکلن بورگ« و »شلزویگ ـ هول اشتاین«  ،نظامی کردن
شدید مرزهای اروپا؛ همچنی با توجه به نژادپرستانه بودن سیاستهای دولت در مورد پناهجویان ،ما تمامی پناهجویان و انسانهای آزادیخواه را به راهپیمایی هفتم
فوریه در شهر گوتینگن فرا میخوانیم .ما با این شایط نژادپرستانه در اروپا و بخصوص در کشور آلان مقابله کرده و به آن اعتاض داریم.
قوانی خاص نژادپرستانه ـ قوانین که انسانها را بر طبق نوع اقامتشان میسنجند ـ برای ما تنها ُکنتل ،اختناق ،محدودیت و تضییع حقوق و نیازهای اولیه ی
انسانی و اجتماعی پناهجویان را به ارمغان آورده است  .راسیسم ،راه حل مشکلت و معضلت اجتماعی موجود همچون گرانی ،بیکاری و بحران اقتصادی را در
جلوگیی از رشد مهاجرت می داند ،پناهجو را تحقی میکند ،آرزو و خواست پناهجویان را برای تصمیم گیی در زندگی خود نادیده میگید و ...
در اوایل سال  ، ۲۰۱۲ما شاهد اوج گیی تازه ی جنبش اعتاض پناهجویان و حمایت کنندگان آنها بر علیه قوانی نژاد پرستانه ی مهاجرت بوده ایم .این جنبش
اعتاض خواهان توقف اخراج ُگستدٔه کنونی پناهجویان از آلان ،خواهان حق انتخاب آزادان ٔه محل زندگی ،اجازه ی کار و تحصیل ،لغو محدودیت رفت و آمد و حق
برخورداری از آموزش رایگان زبان آلانی و بطور کلی خواهان حقوق مساوی شهروندی بدون تبعیض بوده و هست.
ضیا کم پین ،تحصن ،اعتصاب غذا و تسخی اماکن دولت ،از یک سو مبارزات پناهجویان را در اکث نقاط کشور به هم پیوند داده از سوی دیگر چهره
این جنبش ا عتر ا ب
ی سیاستهای ضد مهاجرت آلان را در افکار عمومی و رسانه ها به نمایش گذاشته است.
این جنبش اعتاض اکنون سومی سال فعالیت خود را میگذراند .عکس العمل مسئولی دولت و دست اندرکاران امور پناهجویی نسبت به آن تا کنون نه تنها بی
اعتنایی به خواسته های آن بلکه همراه با سکوب دولت هم بوده است چنانکه اغلب کنشگران آن با جریمه های سنگی دادگاهها مواجه شده و میشوند  .تنها در شهر
حکم جریمه های سنگی نقدی
کوچکی مانند گوتینگن با جمعیت صد هزار نفره ،درسال گذشته تعداد وسیعی از حامیان این جنبش اعتاض به دادگاه احضار شده و ُ
دریافت نموده اند چرا که در یک حرکت موفقیت آمی جمعی ،مانع از اخراج اجباری پناهجویان و بازگرداندن آنها به کشورشان شدند.
با این تظاهرات ما می خواهیم حمایت خود را از پناهجویان و مخالفت خود را با قوانی راسیست پناهندگی اعلم کنیم.
ما باور داریم که هر انسان بدون توجه به رنگ ،نژاد ،جنسیت و مذهب خود حق دارد از امنیت و حقوق زیست برابر با دیگران بهره مند باشد.
ما برابری حقوق انسانی هر فرد را در همه جهان خواستاریم.
رئوس مطالبات پناهجویان بدین قرار میباشند:
 لغو قانون بازگشت اجباری پناهجویان به کشورشان لغو اسکان دادن اجباری پناهجویان در کمپهای پناهندگی که باعث منوی شدن آنها میشود. حق تصمیم گیی در انتخاب محل سکونت توسط پناهجویان لغو اقامتهای تَحُملی موسوم به »دولدونگ« هم چنی لغو قانون ویژه ای که امکانات پزشکی و بهداشت را برای اینگونه پناهجویان محدودمیسازد؛
ـ اعطای حقاقامت بدونقید و شرط؛
 لغو محدودیت تردد و سفر؛ لغو ممنوعیت و محدودیت اجازهی کار و آموزش ؛ لغو تبعیض و جداسازی پناهجویان از جامعه و به رسمیت شناخت دستس پناهجویان به دوره های فراگیی زبان آلانی حداقل  ۴ساعت درروز.
از تمامی شهروندان انساندوست میخواهیم که پناهجویان را در حرکتهای اعتاضیشان تنها نگذارند  .به ویژه در برابر تلشها و کنشهای اخی که تحت نام »پگیدا« به
ظاهر علیه مسلمانان افراطی اما در حقیقت علیه تمامی پناهجویان و خارجیها بوده و بدون شک خاستگاهی راسیست دارد و باید بسیار هوشیارانه با آن برخورد
نمود.
نباید اجازه داد افکار و عقاید ارتجاعی و ضد انسانی راسیست و نژادپرست به همراه تروریسم اسلمی ،بر اعتاضات و مبارزات برحق مهاجرین غالب شده و
مطالبات آنان را به فراموش بسپرد.
با ما همراه باشید!

