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ن و الالجئات كرنفال الالجئ�ي

اليوم العالمي للفعاليات ضد العنرصية
ن والالجئات الأحد ٢٠ مارس ٢٠١٦  كرنفال الالجئ�ي
)Platz der Luftbrücke( وكة ١٢ ي ساحة لوفت�رب

�ن

arabic



لماذا كرنفال؟
ي عملية المقاومة و هو المكان الذي تجتمع فيه الثقافات وتعري 

ي �ن
ان للكرنفال بعد اجتماعي وثقا�ن

ي طياته ثقافة المقاومة من بعد مختلف من خالل الضحكة 
النظم الجتماعية  الظالمة وهو يحمل �ن

والمشاركة من اجل فضح حقيقة النظم القائمة. من خالل العروض والرقص و الموسيقي والألبسة 
ي والمقاوم و 

ي ان نحتفل بتنوعنا الثقا�ن
و عروض مرسحية متجولة و الشعر  و الخطابات نرغب �ن

ي المجتمع! 
ي نضال من اجل تغي�ي حقيقي �ن

الفكري! سنخرج اىل الشوارع  ولنعكس  صورة اننا هنا �ن
ي الحركة حقوق انسانية اصيلة!

حق البقاء والحريّة �ن

ن اللجوء االوروبية عاليا  وبصوت واضح نقول: ال لقوان�ي
( واالألمانية! ي  )االتحاد االأورو�ب

ي يخوض حربا ضد  ن الناس وضد كل أشكال الحيطان والسجون! ان التحاد الأورو�رب نقول ل للتفرقة ب�ي
ن و الالجئات و منظمة حماية  الحدود الأوربية )فورنتكس( منظمة قاتلة، ساعدت مع الالجئ�ي

ي البلدان الأوربية عىل وضع 
ن المجحفة الآخرى �ن القوان�ي

ي يعيشه للمهاجرون عىل الحدود  و 
صعب وغ�ي انسا�ن

ي الوقت نفسه السياسات 
ي داخل البلدان الأوربية. �ن

ح�ت
الأوروبية من خالل الستعمار الجديد، بيع السالح 

ي تؤدي اىل 
الية هي ال�ت اع و السياسات النيولي�رب ن لمناطق ال�ن

هروب الناس من بلدانهم. ان ألمانيا تسوق لنفسها عىل 
ي  نفس 

حيب"  )Willkommenskultur(.  �ن انها بلد "ثقافة ال�ت
حيل وتصدر  ي السجون للحجز وال�ت

الوقت تقوم بإنشاء  الحواجز وتب�ن
ن انسان "صحيح" و انسان "غلط" ؟ مع اي حق  السالح. مع اي حق تفرق الحكومات ب�ي

حل؟  ان الهجرة قديلن تستطيع الحواجز ان  ي البقاء و من يجب ان ي�ت
تقرر الحكومان من له الحق �ن

ي طلب اللجوء من أبسط الحقوق 
ي اصيل والحق �ن

توقف من أراد الهجرة. ان حرية الحركة حق انسا�ن
ي و هم حقوقك! 

النسانية. هم حقو�ت

من اجل حق اختيار مكان السكن و طريقة الحياة!
ي تجرح الكرامة النسانية نطالب بحياة كريمة 

بديال للمعسكرات ال�ت
لكل شخص! ان الوضع الغ�ي مقبول امام مكتب الدولة للصحة 

ي 
ن )LaGeSo( ووضع معسكرات اللجوء �ن ي برل�ي

والمساعدات الجتماعية �ن
ي 

ن وألمانيا عامة. �ن ي برل�ي
ي تدار بها الأشياء �ن

ألمانيا يوضح بجالء ال إنسانية ال�ت
ي عزل اك�رث من ١٠,٠٠٠ لجئ و لجئة 

ن )Senat( �ن نفس الوقت يرغب مجلس اعيان برل�ي



ي هناكر من الحديد وبناء مسّكن 
ي القديم لمطار تمبلهوف �ن

ي المب�ن
�ن

ي ٢ م�ت للشخص الواحد. نحن نرفض هذا الوضع الغ�ي 
فقط ٢ م�ت �ن

. لكل إنسان الحق عىل الحياة بكرامة. انه حقك وايضاً حقي! ي
انسا�ن

ي النضال والمقاومة ضد العنرصية 
تضامن �ن

والكراهية 
ي ألمانيا 

ع �ن ي ترسرث
ن ال إنسانية ال�ت ن والصحافة الكاذبة ،وضد القوان�ي ضد السياسي�ي

ن الجميع، يستخدمون العنف ضد  ضد المهاجرين و المهاجرات. انهم يزرعون الحقد ب�ي
.  نقف سويا ضد كل  نهم الجنسي النساء للموافقة عىل العنرصية من اجل ان يخفوا بها تمي�ي

ن و الالجئات  ي شوارع ألمانيا، من حرقهم لمساكن الالجئ�ي
ي أصبحت واضحة �ن

انواع العنرصية ال�ت
وبقائهم من دون حساب لجرائمهم. كيف يمكن ان ل يتم القبض عليهم؟ ان العنرصية بالمانيا لها 

. سنخرج للشوارع  ي
تاريخ طويل، والتاريخ الطويل للنضال ضد العنرصية لم يكن واضحا بالقدر الكا�ن

ي المنظمات و 
ن اخر، �ن ن الجنسي او اي بمي�ي من اجل النضال ضد العنرصية وضد كل أشكال التمي�ي

الحياة اليومية!

! ي التغي�ي
ن واالجئات وكن عضوا فاعال �ن انضم لكرنفال االجئ�ي

 سنأخذ مصائرنا بايدينا. معا و متحدين يمكننا ان نوضح رسالة سياسية قوية. باحتفالنا وكرنفالنا 
ي الشارع وسنعري الظلم الجتماعي القائم واضحا. سنكون من نريد ان نكون! 

سنكون اك�رث وضوحا �ن
ي الجتماع الرسمي او بطريقة مستقلة.

سيظل المهرجان قويا وحيا اذا شاركنا جميعا فيه. نرحب بكم �ن

من نحن؟
ي من مجموعة 

 هذا الكرنفال ا�ت للحياة بجهود وتنظيم ذا�ت
ي هي حقوقك! 

مسارح ومجموعة كلوب امبولس. حقو�ت
ي هذا المهرجان. مجموعة 

تشارك مع كلوب امبولس �ن
ن و  ي هي حقوقك! هي مجموعة من الجئ�ي

حقو�ت
ن ومناضالت، محاميات،  ، مناضل�ي ن الالجئات، فنان�ي
ان  و ومجموعات  ، نوادي، تعاونيات وج�ي ن ناشط�ي
اخري يعملون سويا منذ العام ٢٠١٤ . حركة نضال 

ي ساحة اورانيمبالتز ومدرسة اولور 
ن و الالجئات �ن الالجئ�ي

كانوابداية ونقطة النطالق للمجموعة.



ن والجئات هو تظاهرة فنية سياسية تم دعمها من قبل كرنفال الجئ�ي

info@myrightisyourright.de
orga@myrightisyourright.de

presse@myrightisyourright.de
www.myrightisyourright.de

www.facebook.com/myrightisyourright
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