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روز جهانی مبارزه با نژادپرستی

یک شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶
کارناوال پناهجوها

Platz der Luftbrücke ،۱۲ ساعت
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چرا کارناوال؟
کارناوال ارتباطی سنتی با جنبش های معترض دارد: زمانی در کارناوال نقاب از چهره ی روابط 

اجتماعی برداشته شده و این روابط در رقص نمود می یافتند. کارناوال فرهنگ خنده و مبارزه ی 
خالقانه با ساختارهای حاکم را به وجود می آورد. ما نیز می خواهیم همین کار را با استفاده از 

پرفورمنس، رقص، ماسک و لباس های خاص، فلش ماب، موسیقی و آواز انجام دهیم. کارناوال قرار 
است تبدیل به جشنی برای مبارزات، خواسته ها و ایده های متنوع ما شود! برای نشان دادن قصد 
خود به تغییر در اجتماع به خیابان خواهیم آمد! حق ماندن در آلمان حق آزادی سفر و از حقوق 

اساسی بشر است!

به صدای بلند فریاد خواهیم زد: نه به سیاست اتحادیه ی اروپا و آلمان در قبال پناهجوها!
علیه دوباره ساختن دیوارها و حصارهای قدیمی! اتحادیه ی اروپا به جنگ پناهجوها و مهاجران رفته 

است. آژانس حفاظت مرزی فرونتکس بیرون از مرزهای اتحادیه ی اروپا به کار گیری شیوه های 
جنایتکارانه ی راندن پناهجوها را آغاز کرده است. با برخورد انتخابی در مرزها و اِسکان در شرایط 

در کشورهای عضو و همسایه ی اتحادیه ی اروپا پیگیری دون شأن انسانی این سیاست 
می شود. این مردم از ویرانی و شرایطی فرار می کنند که 

آلمان و اتحادیه ی اروپا با سیاست استعمار نوین خود، 
با دخالت نظامی و استثمار اقتصادی در بسیاری از نقاط 

جهان به وجود آورده اند. آلمان خود را به عنوان کشور 
»فرهنگ خوش آمدگویی« معرفی می کند، ولی همزمان 

به طرح ریزی و تأمین مالی برپا کردن حصار مرزها، مراکز 
دیپورت پناهجوها و صادرات سالح می پردازد. دولت ها به 
چه حقی انسان ها را به »درست« و »غلط« تقسیم بندی کرده 

و تصمیم می گیرند که چه کسی اجازه ی ماندن داشته و چه کسی نداشته 
باشد؟ مهاجرت تاریخی به قدمت انسانیت دارد. هیچ حصاری در دنیا نخواهد توانست 

انسان ها را از مهاجرت بازدارد. آزادی سفر و حق پناهندگی از حقوق اساسی بشر هستند! حق من و 
حق تو!

به خاطر حق تصمیم گیری درباره ی زندگی خود!
به جای اقامتگاه های انبوه با شرایط غیرانسانی، ما خواهان حق داشتن 
مسکن در شأن انسانی برای همه هستیم. شرایط فاجعه بار در اداره ی 

ایالتی سالمت و امور اجتماعی برلین )LaGeSo( و دیگر اقامتگاه های 
انبوه در آلمان نه تنها دلیل محکمی بر عدم توانایی سنای برلین و 

حکومت های سایر ایالت ها، بلکه بیش از آن نشانه ای واضح بر کمبود 
اراده ی سیاسی است. دولت های ایالتی مسئول تبعات ویرانگر این ناتوانی در 

کمک رسانی هستند: این سیاست ها انسان ها را ترسانده، تحت فشار قرار داده و 
شأن انسانی شان را زیر سؤال می برند. سنای برلین قصد دارد در فرودگاه تمپلهوف 



تا ۱۰۰۰۰ پناهجو را در آشیانه های هواپیما و سوله های تازه ساخت 
با سرانه ی ۲ متر مربع برای هر نفر منزوی کند. ما این نقض آشکار 
حقوق بشر را نمی پذیریم. هر کسی باید حق زندگی درخور داشته 

باشد. این حق تو و حق من است!

اتحاد در مبارزه با نژادپرستی و نفرت!
سیاستمداران و رسانه ها سیاست تحقیرآمیز پناهندگی در اتحادیه ی 

اروپا و آلمان را با گزاره هایی نژادپرستانه و ضدانسانی توجیه می کنند. آن ها 
در آتش ترس و نفرت می دمند. از خشونت علیه زنان  برای مشروعیت بخشیدن به 

نژادپرستی و پنهان کردن نگاه جنسیت زده ی خود استفاده ی ابزاری می شود. ما بر علیه اراذل 
و اوباش نژادپرستی موضع می گیریم که این روزها در خیابان های آلمان راه افتاده و تقریباً بدون 
هیچ مزاحمتی اقامتگاه های پناهجوها را به آتش می کشد. چگونه ممکن است که در این کشور 

خانه ها می سوزند؟ که پرونده ی قتل های با انگیزه های نژادپرستانه به درستی به نتیجه نمی رسند؟ 
نژادپرستی در آلمان سابقه ای دیرینه دارد و هیچ کس حق ندارد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی 

کند. در عوض تاریخ تقریباً به همان اندازه طوالنی مبارزه با نژادپرستی به ندرت به چشم می آید. 
ما به خیابان ها می رویم تا جنبش های مختلف را به یکدیگر متصل کنیم و در موسسات، رسانه ها و 

زندگی روزمره با نژادپرستی و جنسیت زدگی مبارزه کنیم!

به کارناوال پناهنده ها بیایید و به ما در شکل دادن به آن کمک کنید!
ما سرنوشت خود را به دست می گیریم. به همراه هم می توانیم قدرت سیاسی بزرگی را به خیابان ها 

بیاوریم. با ماسک و لباس های خاص به چشم خواهیم آمد و خواهیم توانست کاستی ها را نشان 
دهیم! ما کسانی هستیم که می خواهیم باشیم! کارناوال زمانی زنده است که ما به آن ملحق شویم و 

چه در دیدارهای متمرکز و چه به صورت غیرمتمرکز خود را برای آن آماده کنیم!

ایده ی کارناوال از سوی گروه تئاتر
 Refugee Club Impulse, RCI ارائه شده است. 

گروه »حق من حق توست« نیز به کارناوال پناهجوهای 
RCI ملحق شده است. »حق من حق توست« گروهی 
است متشکل از پناهجوها، چهره های فرهنگی، فعاالن 
اجتماعی، حقوقدان ها، نمایندگان کلیساها، انجمن ها، 

اتحادیه ها، گروه های محالت، افراد و گروه های مختلف 
که در نوامبر ۲۰۱۴ گرد هم آمدند. محل شروع حرکت 

ما تظاهرات های Oranienplatz و
 Ohlauer-Schule در کرویتسبرگ خواهد بود.



کارناوال پناهجوها تظاهراتی هنری است. هزینه های این تظاهرات از سوی 
Berliner Projektfonds برای آموزش فرهنگی تقبل می شوند.
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