قيل:

مقدمة دعوتنا بالترجمة العربية
منذ اكثر من  15سنة ،والناس يعملون في منطقة  Riesaضد كراهية األجانب والعنصرية.
عندما جاء حزب  NPDاليميني ل  Riesaمع صحيفتهم " "Deutsche Stimmeفي عام  2000التي أسسها " Bündnis gegen
 . "Riesa - Rechtsهذا التحالف تشكل من مختلف األطراف ،والنقابات العمالية والمبادرات و األفراد هدفهم:

* توعية الفكر الالإنساني من الحزب الوطني الديمقراطي NPD
* الدعوة إلى التعايش السلمي بين الناس من أصول مختلفة
* تنظيم األعمال والمناسبات المختلفة
بالتعارض مع " "Bündnis gegen Rechts – Riesaتشكل عام  "Riesaer Appell" 2011ليدعو الجمعيات في Riesa
بالتوجه ضد كراهية األجانب والعنصرية المنتشرعن طريق الحزب الوطني الديمقراطي . NPD
وتلتزم " "Riesaer Appelبالدعوة الى التسامح والتضامن وااللتزام بالقيم اإلنسانية في مجتمعنا  ,وقد تم دعم هذه الدعوة علنا من
قبل العديد من مئات االشخاص في المنطقة.
وخاصة في العام الماضي ،تغير المزاج العام في ألمانيا كثيرا .بدال من التضامن وااللتزام مع الالجئين ،تراكمت اإلجراءات ضد
الالجئين ,على سبيل المثال ما قاموا به في  Clausnitzو Bautzenو . Heidenauأصبحت كراهية األجانب "مقبولة اجتماعيا"،
وهي ممثلة من قبل عدد متزايد من المواطنين "العاديين".
ولذلك فقد نظمت " "Riesaer Appellالعديد من اإلجراءات لمواجهة المظاهرات واألحداث المعادية لألجانب بين األلمان
والالجئين في  Riesaخاصة في العام الماضي.
من أجل القيام بذلك بشكل أفضل في المستقبل ،نستأنف في  12آذار بإنشاء " ."Riesaer Appell 2.0باإلضافة إلى مسائل
ضرورية تنظيمية مطلوب تحليلها  ،والتكلم عن األحداث والقضايا اإلجرائية المتداولة المطلوب تناقشها.
وهذه المناقشات تلعب دورا مهما في قضية "اللجوء".
* ما المطلوب القيام به إلخراج الالجئين من فكرة انهم "أرقام" فقط
* كيف يمكن لالجئين اإلندماج بشكل أفضل في المستقبل
* ما هي األحداث التي يمكن تنظيمها بين األلمان والالجئين من أجل فهم بعضهم البعض بشكل أفضل
* كيف يمكننا محاربة التحيز
* كيف يمكننا منع كراهية األجانب من التصاعد تدريجيا
* ماذا يحتاج الالجىء للعيش هنا و كيف عليه أن يعيش
دعونا ال نتحدث عنكم (الالجئين وطالبي اللجوء) فقط بل معكم أيضا !
دعونا نتكلم عن طريق اإلنخراط واإلندماج في المجتمع بعد المجيء الى Riesa
دعونا نبحث سويا عن سبل التعايش القائم على األخالق والتضامن
أحضروا أنفسكم إلى هذه المحاضرة !
شارك في تصميم هذه المدينة!
تعالوا في  12.03الى هذا الحدث إلعادة „! “Riesaer Appell 2.0
إذا كنت ترغب في حضور هذا الحدث ،يرجى التواصل معنا عبر المعلومات المدونة  ،حتى نتمكن من تأمين مترجم في الوقت
المناسب.
الفريق اإلعدادي

