معا بكل قوتنا وبفعل مسبق للتصدي لنشاء مراكز اليواء )النكر ( هذه المرساة
الثقيلة في طريق اللجئين .
تدعوكم منظمة شباب بل حدود  JoGللمشاركة جميعا بالتظاهرة التي ستقام في السادس والسابع من
الشهر القادم يونيو ضد فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية اللمان  IMKفي كفيدلنبورغ وذلك في سبيل
ضمان حق البقاء للجميع.
تشهد مدينة كفيدلنبورغ في الفترة الواقعة بين  6و  8من الشهر القادم وقائع مؤتمر وزراء داخلية كل
المقاطعات اللمانية هذا وسوف يعمل المشاركون على توسيع وتحسين العمل المشترك بين مختلف
المؤسسات الحكومية وجهاز الشرطة.
من المواضيع المطروحة المن الداخلي ،طرق التعامل مع طالبي اللجوء وكذلك تحسين سياسة
الترحيل.
ان التظاهرة المنظمة من قبل شباب بل حدود موجهة ضد السياسة العنصرية و اللإنسانية للحكومة الجديدة.
إنها موجهة ضد ما يسمى بمراكز النكر التي تعتزم الحكومة اقامتها ليواء طالبي اللجوء لدى وصولهم وحتى اتخاذ قرارات بحق طلبتاهم أو أعادتهم.
تقتضي خطة الحكومة إبقاء طالبي اللجوء في هذه المراكز حتى ترحيلهم.
فقط بعد انقضاء مدة  18شهرا دون صدور قرار بالترحيل يحق لهؤلء التوزيع الى مراكز إيواء أخرى او البحث عن سكن خاص .
من الجدير بالذكر ان هذه المراكز لن توفر مدارسا او دروسا لتعليم اللغة اللمانية بل ولن يكون لقاطنيها فرصة التواصل مع المجتمع الخارجي او
مراكز الدعم الستشاري وكذلك المحامين.
هذا وكما يتوجب على القاصرين والسر ان يعيشوا لفترات معينة في هذه المراكز.
لذلك تدعو منظمة شباب بل حدود هذه المراكز بهذه السم لنه باعتقادهم ما هو إل تسمية اخرى للسجن وما هي إل محاولت لتشويش الرؤية عما
يجري وعن المشكلة الكبر أل وهي العنصرية المستمرة .
يندرج تحت مطالب المنظمة ما يلي:
 حق البقاء غير المشروط للجميع وطرق لجوء آمنة إلى أوروبا. منافذ تعليم للطفال والشباب دون النظر الى نوع القامة و توزيع فرص عادلة في مجالت التعليم والتدريب المهني والعمل. إلغاء كل النظمة والقوانين ال ُمهمشة. إلغاء العتقال بقصد الترحيل واضفاء الشرعية للشخاص غير الحاملين لوثائق رسمية.البرنامج:
 06.06.2018مظاهرة من اجل حق البقاء للجميع
نقطة اللتقاء الساعة الخامسة والنصف مساء )Am Steintor in Halle(Saale
 07.06.2018نشاط في الشارع ومؤتمر صحفي ضد اجتماع وزراء الداخلية و مراكز اليواء المعتزم اقامتها
النطلق الساعة الحادية عشر ونصف صباحا في كفيدلنبورغ
 07.06.2018احتفال وانتخاب وزير الترحيل لعام 2018
انطلقا من الساعة السابعة مساء في Ab19 Uhr im Puschkinhaus, Kardinal-Albrecht-Str. 6, Halle/Saale
معلومات أخرى تجدونها لدى منظمة شباب بل حدود
الموقع اللكتروني www.jogspace.net :
وعلى الفيس بوك facebook.com/jogspace. :
ولمعلومات أخرى عن مواضيع ونشاطات أخرى ضد العنصرية في مقاطعة ساكسن انهالت ..يمكنكم زيارة الموقع التالي
www.antiranetlsa.blogsport.de

