
است انسانی حقی پناهندگی حق آمدید، خوش پناهجویان  

 

در همگانی و وسیع تظاهرات برای فراخوان  Güstrow 

13 ساعت دسامبر ششم روز از   Haupbahnhof 

 انسانی حق یک نیز آمدید،پناهندگی خوش پناهجویان* شعار تحت مکلنبورگ پناهندگی شورای

 *است

در دسامبر مشش روز در وسیع تظاهراتی به دعوت را همه  Güstrow کند می  

کند می  

 پناهجویی و خارجی ضد تبلیغات بیشتر چه هر تشدید مشغول سخت  ها نازی گذشته های هفته از

 کرده رسانی اطالع منظم بطور بوک فیس در مردمی، همبستگی پوشش تحت آنها. شهرهستند در

 پناهجویان اسکان و ندگیپناه کمپ علیه مخالفت به را ،مردم شهر جنوب در مشعل مارش با و

 دربسیج سعی پیشداوری و پراکنی شایعه با یی وسیله هر به آنها.  کنند می تحریک شهر،  در

 آنها به و کرده اذیت را پناهجویان رفتارشان با خیابان و درکوچه. دارند پناهجویان علیه مردم

  مکلنبورگ یگرد شهرهای در وسیعتری درسطح دارند سعی حتی ها نازی. کنند می توهین

 ضدیت و کرده حمله پناهجویان به ;Schwerin ؛Groß Lüsewitz ؛ Anklam  همچون

 حامی مردمی گروههای شهرها این در همزمان که نماند ناگفته. دهند نشان خارجیان با را خود

کنند می حمایت پناهجویان از فعالند افتخاری صورت به که پناهجویان . 

 این علیه* آمدید خوش پناهجویان*  شعار با مردم و دموکراتیک یروهاین همه و شما  یاری به ما

 و متحد جامعه یک برای ، اقلیتها حقوق به توجه با ضدپناهجویی، و گرایانه تبعیض برخوردهای

کنیم می مبارزه یکپارچه .  

 

که هستیم این خواهان ما : 

کنند زندگی چگونه و کجا در بگیرند تصمیم آزادانه بتوانند خود پناهجویان همه - . 

 شعار و همبستگی با راسیستی برخوردهای و قوانین این علیه سیاستمداران، ادارات، جامعه، -

کنند جایگزین را پناهجویان پذیرش فرهنگ آمدید، خوش پناهجویان . 

 تبعیض خشونت مورد که کسانی با همبستگی به و کرده مبارزه راسیستی رفتارهای علیه -

بپردازند اند، فتهگر قرار گرایانه . 



 پناهجویان، برای انسانی زندگی شرایط یک شعار با هم با دسامبر ششم در تا بیایید اینرو از

کنیم تظاهرات گرایانه تبعیض برخورد گونه هر علیه و پناهجویان به آمد خوش فرهنگ . 

 

 یبرا تالش در مکلنبورگ دیگردر موسسات و دیگرسازمانها همراه به پناهجویان شورای

پردازد می فعالیت گرایانه،به تبعیض برخورد گونه هر وعلیه دموکراتیک فرهنگی . 


