
  من اجل مجتمع 
 ديمقراطي منفتح

ي عىل التضامن -للجميع 
مبن   

 من اإلقصاء واإلبعاد
ً
 .بدال

 
 

 
 دعوة للعمل والعرض التوضيحي # والية ساكسونيا أنهالت غير قابلة للتجزئة

 
 

ي والية ساكسونيا أنهالت، دعونا نجتمع من أجل 
 
ي ضوء انتخابات الوالية المقبلة ف

 
مجتمع ديمقراطي ومنفتح ومتنوع! ف

ي والتهديد بنفوذ الحكومة من قبل اليمي   المتطرف. نحن  ي وجه العنرصية واالزدراء البشر
 
ُيطلب منا جميًعا الوقوف ف

بعضهما البعض! صعود الجماعات اليمينية لن نسمح بان تكون الدولة المدنية المجتمعية واللجوء والهجرة ضد 

المتطرفة، ووصول حزب البديل من أجل ألمانيا إىل برلمان الوالية، وزيادة التعبئة اليمينية، أدت إىل تأجيج العنف 

ي والعنرصي والمعاد للسامية والمناهض للمسلمي   والغجر، كما ان صعود هذه الجماعات عززت معاداة المرأة، 
اليمين 

ي هاله. نحن لن نسمح لهذه األمور وهذه التطورات أن تستمرومهدت األ
 
ي المتطرف ف

ي اليمين  رضية للهجوم اإلرهاب  . 

 

فنحن نعارضك –إذا لم تكن معنا  . 

 

ي ألمانيا 
 
وس كورونا ف ات اآلالف من األشخاص بسبب في  ي عشر

 
منذ ما يقارب العام رسم الوباء شكل حياتنا اليومية. توف

وباء جميًعا، لكننا ال نتساوى بأي حال من األحوال: فبينما يصبح البعض ثرًيا، يخشر عدد ال يحىص وحدها. لقد أصابنا ال

ي كثي  من 
 
ي المهن الممنهجة وف

 
ي أعمال الرعاية مدفوعة األجر وغي  مدفوعة األجر، وف

 
من الناس عىل وجودهم. ف

ي لهن أصول مه
ي الوظائف غي  المستقرة، تتحمل النساء الالب 

 
ي الوقت نفسه، يستمر األحيان ف

 
ئ األزمة. وف اجرة عن 

ي 
 
ة، تتفاقم االزمات وتكي  ف . مثل العدسة المكي  ي  عىل الحدود الخارجية لالتحاد األوروب 

ي لالجئي  
الوضع الالإنساب 

ي كانت موجودة من قبل االزمة
 .المشاكل الن 

 
ين  .معا من أجل مجتمع ديمقراطي للكثير

 
الغي  قابل للتجزئة، فإننا نوحد قوانا وندعو إىل استجابات قائمة عىل التضامن ألزمة أنهالت -بصفتنا تحالف ساكسونيا

 . ان القوى السياسي كورونا وعواقبها، وتزايد عدم المساواة، وأزمة المناخ، وازدراء اإلنسان. فقط معا يمكننا تغيي  مي  

ة، ومن الطبيعي ان يحصل الجميع عىل حق نحن ندافع عن مجتمع تكون فيه حقوق اإلنسان متنوعة وغي  قابلة للتجزئ

ي كل مكان -تقرير المصي  وتخطيط نمط حياته
 
ي ساكسونيا أنهالت وف

 
ف . 

 

 .لحياة كريمة لكل الناس بال استثناء



 .من أجل عالم تسوده حقوق اإلنسان والسالم والعدالة االجتماعية 

ي تخدم الجميع
 .للخدمات العادلة الن 

العنرصية ومعاداة السامية ومعاداة المسلمي   ومعاداة الغجر والتحي   الجنشي واإلرهاب من أجل تحالف اجتماعي ضد 

ي 
 .اليمين 

ال تعاون مع اليمي   المتطرف -من أجل مناهضة الفاشية االجتماعية  . 

 .من أجل مجتمع منصف بي   الجنسي   

ي الحماية واللجوء 
 
ضد عزلة أوروبا -من أجل الحق ف . 

ومستقبل يستحق العيش للجميعمن أجل العدالة المناخية  . 

ي واسع 
نوحد وجهات نظر سياسية مختلفة. هذا التنوع هو مصدر قوتنا، والتضامن هو  -نحن تحالف مجتمعي مدب 

 .مصدر طاقتنا

نحن التضامن الشرقي: جنبًا إلى جنب مع والية مكلنبورغ الغير قابلة للتجزئة، ووالية تورينغن وأصدقاؤنا من ساكسونيا.  

دنبورغ وبرلين، نحن نوحد قوانا ونجلب التضامن االجتماعي في حملتناوبران . 

 

 من اإلقصاء -انضموا إلينا: من أجل مجتمع ديمقراطي ومنفتح 
ً
شعاره التضامن بدال  

 

ي العاشر من أبريل 
 
ي ماغديبورغ ونرفع صوتنا من أجل التنوع والتضامن والديمقراطية! المبدأ 2021ف

 
، نريد أن نجتمع ف

اسي لنا وما نتفق عليه هو أن اليمي   المتطرف يجب أال يمارس أي تأثي  عىل تشكيل الحكومة، بل يجب ايقافه. األس

ي  22لهذا السبب نحن نضع الخط األحمر مع جميع الديمقراطيي   يوم 
 
ل إىل الشوارع ف ي ماغديبورغ! سوًيا سني  

 
أبريل ف

ي هاله )زاله( من أجل مجتمع ديمقراطي و  29يوم 
 
 من اإلقصاء مايو ف

ً
نحن مًعا ال  –منفتح. انضموا إلينا: للتضامن بدال

 .يمكن فصلنا وال تجزأتنا

 

ا لتوجيهات وتوصيات كورونا السارية حالًيا. الرجاء االنتباه 
ً
ستتم جميع األحداث المخطط لها بتنظيم كبي  ووفق

 .لإلعالنات الجديدة بشكل دائم

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 .دعوة للتوقيع عىل النداء ألول مرة

ندعو بحرارة جميع األفراد والمبادرات والمنظمات والتحالفات المهتمي   للتوقيع عىل النداء ودعم "والية ساكسونيا 

الت غي  قابلة للتجزئةأنه " 

 

ي  04/04/2021يرج  إرسال التوقيع إلينا حن  تاري    خ 
وب  ي رسالة بريد إلكي 

 
ف . 

kontakt@unteilbar-sachsen-anhalt.de 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 


