
٢٢٢٢٢٢تا٢٠گردهمايى و تجمع از تاريخ   ماه آگوست٢

!!!مبارزه عليه علل گريز!!! صادرات اسلحه را پايان دهيد

٢٠٢٢در تاريخ   ماه آگوست شبكه "پناهجويان براى پناهجويان"٢٢ تا ٢

به همراه ديگر گروههاى حامى و همچنين به نمايندگى و دركنار تمام پناهجويان در مقابل مسببان اصلى پديده پناهندگى، بخصوص صنعت

.دست به تجمع خواهند زد (Konstanz)اسلحه سازى آلمان در حاشيه كنستانز

ما دركنار يكديگر ميخواهيم نشان دهيم كه آلمان، به عنوان يكى از عمده توليدكنندگان اسلحه، مسئوليت خطير و بزرگى در مقابل تمامى

.قربانيان جنگ و درگيريهاى مسلحانه در سرتاسر جهان بر دوش دارد

همچنين به رژيم مرزى اروپا و سياستهاى متكى بر مبارزه مستقيم عليه پناهجويان در درياى مديترانه معترض هستيم و در اين راستا به آن

تأكيدى دوباره خواهيم كرد. هدف ما، مرتبط ساختن مبارزه عليه مسببان اصلى پديده پناهندگى با مطالبه برخوردى انسانى و خوشايند با تمامى

. كسانى است كه درجستجو پناهگاه و امنيت هستند

اين غم انگيز است كه تنها پاسخ اعضا اتحاديه اروپا در برابر فاجعه انسانى در درياى مديترانه اتخاذ سياستهاى مرزى سختگيرانه و عمليات

نظامى عليه قاچاقچيان انسان ميباشد. درعوض مبارزه با پناهجويان، اتحاديه اروپا و در راس آن آلمان ميبايست به علل اصلى اين پديده

بپردازند. آنها بايد درمقابل فقير و وابسته نگاه داشتن عموم كشورهاى جهان سوم و همچنين صادرات اسلحه به اين كشورها قبول مسئوليت

.كرده و نهايتا از ادامه آن خوددارى نمايند

و يا DIEHL از قبيل ،Bodensee صنعت اسلحه سازى و بدنبال آن بسيارى از شركتهاى عظيم واقع در حاشيه

Kraus-Maffei-Wegmann كماكان از جنگ سود ميبرد، چه از درگيرى در كشورهايى با دولت مركزى ضعيف و چه از تجهيز گاردهاى

 .FRONTEX مرزى

اسلحههاى آلمانى از طريق كشورهاى ثالث به مناطق بحران زده وارد شده و اينگونه درگيريهايى كه مسبب گريز پناهجويان از سرزمين خود

.ميشود را بيش از پيش مشتعل ميسازد

براى اكثر پناهجويانى كه از طريقى موفق به رساندن خود به دژ اروپا و يا آلمان ميشوند، ترس و خطر اخراج و بازگشت دوباره به زندگى

.تحت شرايط نامطمئن و نامشخص بسيار زياد است

ما خواستار اعطا حق ماندن به همه توسط آلمان و اروپا هستيم و درنهايت اينكه آنان به نقش خود درايجاد اين چنين شرايطى در كشورهاى

.مبدأ اذعان نمايند

.ناراضى هستيم Überlingen در طراف goldbach گذشته از اين ما از وضعيت بد چندى از نقاط اسكان پناهجويان در آلمان از قبيل

.و حاميانشان فراهم خواهد آمد Baden-Württenberg مطمئنا در اين حين همزمان فرصتى براى بحث و تبادل نظر بين پناهجويان

اين تجمع در مقابل صنايع اسلحه سازى معنايى نمادين نيز دارد ؛

.در اين آرامش به ظاهر بى عيب - مرگ متولد ميشود
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مبارزه با دلیل مهاجرتهای اجباری و فروش و ارسال سلحهای مرگ آور

 کانون مهاجران و دیگر همراهان و همیاران ما قصد اعتراض و مخالفت با دلیل مهاجرتهای اجباری را2015 ماه اوت 22 الی 20ازروز 

داشته و در راستای افشاگری مخالفت

.خودرا با صنایع نظامی و مرگ پیشه گان شهرکنستانس اعلن میداریم

ما خواستار مسئولیت پذیری دولت آلمان که یکی از صادرکننده گان بزرگ اسلحه در جهان

.است درقبال قربانیان جنگ افزارهای صادره میباشیم

همزمان مخالفت خودرا با سیاست های مرزی اروپا ومقایرت آن با اصل مهاجرت اظهار

.میداریم

هدف اصلی ما مبارزه با ریشه واقعی مهاجرتهای اجباری در جستجوی محلی امن برای

برای زندگی که شایسته حرمت انسانی باشد است. دردآورست که پاسخ کشورهای اروپائی

 به این تراژدی انسانی در مدیترانه در مبارزه با دللهای انسان خلصه میشود.ما میخواهیم
که اروپا ریشه این پدیده را بخوشکاند ومسئولیت خود در عقب نگاه داشتن جهان سوم را

.بپذیرد وصدور سلحهای نظامی به آن مناطق راپایان دهد

:صنایع نظامی آلمان و دیگر همپیمانان خصوصا در حومه دریای کنستانس مثل

Diehl , Krauss-Maffei-Wegmannکه تنها به سودآوری تجارت مرگ اشتغال دارند

.زیرا سلحهای آلمانی در جهان سوم اند که به آشوبزده گیها دامن می زنند و عامل واقعی مهاجرتای اجباری میشوند

متاسفانه برای بسیاری از پناهجویان که موفق میشوند به گونه ای وارد حصارهای اروپا

.شوند خصوصاّ در آلمان تهدید خطر بازگشت دادن به مبدأ جّدی مینماید

 ما خواستار پذیرفتن مسئولیت این پناهجوئیها و تصویب حق اقامت در اروپا برای آنان
هستیم. علوه بر آن خواهان بهبود شرایط زیست پناهجویان در آلمان مشخصا در

Goldbach در حومه شهر اوبرلینگن هستیم. پیشنهاد میکنیم که در ایالت

Baden Wuertenberg.بین پناهجویان و حامیان آنها ارتباط مستقیم برقرار گردد

هدف ما معرفی صنایع مرگ آفرین در حومه دریای کنستانس که به آرامش و

 .زیبائی مشهورست میباشد

 در2015 ماه اوت 22 الی 19: از کمپ اصلی
Cherisy-Areal Konstanz(Schuermann-Horster-Weg)

:فعالیتها 

اوت بحث و کنفرانس با مهاجرین 19

ATM Konstanz 20  12اوت ، ساعت
 Markstaete Konstanz 14ساعت  

Mowag Kreuzlingen 16ساعت 
،اوت 21

Diehl Defence GmbH Ueberlingen  11ساعت  

Goldbach 4 16ساعت
Charity Party  20ساعت  

،اوت 22

 گردهمآی ( اجتماع ) در14ساعت 
Markstaette Konstanz
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