
!من أجل مجتمع متضامن -ال يزال القتال   
  

 يوما بعد يوم، واألخبار المحبطة والمزعجة تصل بنا عن طريق مختلف
 وسائل اإلعالم. فإنها تترك لنا الكالم والغضب. نحن نواجه ازمه العالمية

ن في جميع أنحاء العالم تزداد سوءا، الن الهجمات على حياة اإلنسا  
.كل يوم  

 في هذه األزمة، واالستغالل الطائش،االستيالء على أرض واسعة النطاق ، محفوفة بالمخاطر 
 ظروف العمل السيئه والعسكرة والعنف الدموي والحرب هي

.في زيادة في جميع أنحاء العالم  
  آثارها: مئات اآلالف من الناس هنا في أوروبا،

 أجبروا على العيش في الفقر والمليارات من الناس في الجنوب العالمي كذلك
.إرغامهن على حياة الفقر،على حياه رحيل أو وفاة  

االلمانيه العديد من الناس يوقفون المهاجرين والالجئين   األزمة تغذي العنصرية في جميع أنحاء العالم. خصوصا في الجمهورية االتحاديه هذه

 مسؤوليتهم
  "حول تهديدات لحاالت معيشتهم. وبعد "اقتصاديا

 األزمة في ألمانيا من الفوارق االجتماعية مستمرة منذ بعض
...الوقت، وكذلك الفجوة بين األغنياء والفقراء   

.نحن نعارض بشدة هذه التطورات  
  نحن نحتل المنازل ونحن لن ندع أي يميني او عنصري

المظاهرات. نحن نرافق بعضنا يتهجم على اي مكان . نحن ننظم  
 البعض اللتعيينات في الهيئات العامة ونقف ضد

  إجراءات الخاطئه بها؛ نقف ضد عمليات الترحيل،
 نقطع نصف العالم هروبا من االضطهاد واألحوال المعيشية؛ نحن ندافع
  عن أنفسنا ضد العنف الجنسي. نخلق المزيد من مساحات غير هرمية

.للجميعو نناضل إلنسانية   
 نريد أن نجمع بين نضالنا في مظاهرة جميعا. نحن 

 أريد أن أشير إلى أن سياسه االستعمار الجديده والظروف الال انسانيه
 في غوتنغن متصلة. نحن نريد أيضا أن نعرب عن 

 الحزن والغضب لدينا حول القتلى والسجناء ومعا، ونحن
.تريد أن تأخذ المقاومة إلى الشوارع  

 مقاومة
!ضد حمالت الكراهية العنصرية والتشريع  

!ضد العنف الجنسي والنظام األبوي  
!ضد ارهاب الدولة التركية او اي دوله في العالم  
!ضد النقص في المساكن والوظائف الشاغرة  

!ضد المنظمات الفاشية الجديدة  
!ضد القومية وأنظمة الحدود األوروبية  

 
 تضامنآ مع
 االجئين !

 المرأه وحقوقها !
!النضال الكردي  

!جميع الناس بال مأوى  
 المشاريع التحررية !

 النضاالت ضد الفاشية !
!ناضل من أجل حقوقك -قف انهض  -نعم لعالم من التضامن   


