برای یک جامعه دموکراتیک و آزاد  -همبستگی به جای گسستگی!
فراخوان حضور در تظاهرات  #unteilbarزاکسن-آنهالت
بیایید برای یک جامعه دموکراتیک ،آزاد و متنوع گرد هم آییم .با توجه به انتخابات ایالتی پیش رو در زاکسن-آنهالت ،از همه ما
خواسته می شود که با نژادپرستی ،تحقیر انسانی و تهدیدِ نفوذ دولت توسط راستگرایان افراطی مخالفت کنیم .ما اجازه
نمی دهیم که دولت ،پناهجویان و مهاجران در مقابل یکدیگر قرار گیرند! ما اجازه ادامه پیشرفت و تقویت گروه های راستگرای
افراطی ،ورود  AfDبه پارلمان ایالتی و افزایش بسیج های راست گرایی که به خشونت های نژادپرستانه و یهودستیزی،
مسلمان ستیزی و رومی ستیزی دامن زده  ،ضد زن ساالری را تقویت کرده و زمینه را برای حمله تروریستی راستگرا در هاله
آماده کردند را نخواهیم داد!

ما علیه آنچه با ما نیست ایستاده ایم!
یک سال است که زندگی روزمره ما تحت تاثیر یک بیماری همه گیر قرارگرفته است .ده ها هزار نفر فقط در آلمان بخاطر
ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند .اما تبعات این همه گیری به هیچ وجه برای همه ما یکسان نبوده است :همزمان که
برخی افراد ثروتمند می شوند  ،تعداد بی شماری برای بقای زندگی خود نگران هستند و شفافا بار اصلی این بحران بر دوش
زنانی با یا بدون سابقه مهاجرت است که عمدتا در مشاغلی مانند مراقبت های خانگی با یا بدون دستمزد ،یا مشاغل مرتبط با
بهداشت و درمان و غالبا به طور موقتی ،مشغول به کار هستند .از طرفی وضعیت غیرانسانی پناهندگان در مرزهای خارجی
اتحادیه اروپا به این بحران دامن زده و مشکالت قبلی را تشدید می کند.

با هم برای جامعه ای دموکراتیک از اکثریت!
ما به عنوان جنبش  #unteilbarدر زاکسن آنهالت در حال پیوستن به جریانی هستیم که خواستار پاسخ هایی مبتنی بر
همبستگی در برابر بحران کرونا و پیامدهای آن  ،رشدِ نابرابری  ،بحران های اقلیمی و تحقیر انسانی است! ما با هم قادر خواهیم
بود توازن سیاسی قدرت را تغییر دهیم .ما طرفدار جامعه ای هستیم که در آن حقوق بشر غیر قابل تقسیم بوده و تصیم گیرنده
زندگی هرکس خود شخص است که امریست طبیعی! نه تنها در زاکسن -آنهالت بلکه در همه جا.
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• برای یک زندگی خوب برای همه مردم ،بدون استثنا!
• برای دنیایی مبتنی بر حقوق بشر ،صلح و عدالت اجتماعی!
• برای ارائه خدمات عادالنه عمومی برای همه!
• برای همبستگی اجتماعی بر علیه نژادپرستی ،یهود ستیزی ،خصومت با مسلمانان ،رومی ستیزی ،تبعیض جنسیتی و
تروریسم راست گرایانه!
• برای ضد فاشیسم اجتماعی -عدم همکاری با راست افراطی!
• برای عدالت جنسیتی در جامعه !
• برای حق حمایت و پناهندگی -در برابر بی تفاوتی اروپا!
• برای عدالت اقلیمی و آینده ای که ارزش زندگی برای همه را دارد!
ما یک جامعه متحد گسترده مدنی هستیم که با دیدگاههای مختلف سیاسی یکی شده ایم .این تنوع نقطه قوت ماست و
همبستگی قدرت ما! ما اتحاد شرقی هستیم :همراه با جنبش  # unteilbarدر مکلنبورگ فورپومرن  ،جمعیت متحد تورینگن
و دوستانمان از زاکسن  ،براندنبورگ و برلین به هم خواهیم پیوست و نویدبخش جامعه ای هماهنگ و متحد خواهیم بود.

به ما بپیوندید :برای یک جامعه دموکراتیک و آزاد  -همبستگی به جای گسستگی!
درتاریخ  10آپریل  ، 2021ما در مگدبورگ گرد هم خواهیم آمد و صدای خود را برای همبستگی و دموکراسی بلند می کنیم!
برای ما واضح و شفاف است که نه تنها راست افراطی نباید هیچ تأثیری در تشکیل دولت داشته باشد ،بلکه بایستی به عقب
رانده شود .از اینرو در تاریخ  22آپریل در مگدبورگ با همه دموکرات ها خط قرمزهایمان را رسم خواهیم کرد! ما با یکدیگر
برای جامعه ای دموکراتیک و آزاد در تاریخ  29مای در هاله ) (Saaleبه خیابان ها خواهیم آمد.
به ما بپیوندید :برای همبستگی به جای گسستگی -با هم ما #غیر قابل تقسیم هستیم!
تمامی رویدادهای برنامه ریزی شده متناسب و مطابق با مقررات فعلی معتبر کرونا انجام خواهد شد .به جدیدترین اطالعیه ها
دقت فرمایید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دعوت برای حضور در اولین فراخوان:
ما صمیمانه از همه افراد عالقه مند ،فعاالن ،سازمان ها و انجمن ها دعوت می کنیم تا فراخوان را امضا کرده و از
 #untilbar Sachsen-Anhaltحمایت کنند.
لطفا حمایت خود را از طریق ایمیل تا تاریخ  2021/04/04به ما اعالم کنید:
kontakt@unteilbar-sachsen-anhalt.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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