.نساء ،،معا ضد الكراهية و عدم المساواة،،
 Muskauer platz.كوتبوس  18.03.2018الساعة 11:30
مع أنصار )المرأة في المنفى( ) ( ،، Women in Exile,,بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في  8آذار ننظم نحن
 .أخرين مظاهرة في كوتبوس جنوب برنادنبورغ
نتوجه بشكل حازم ضد اليمين الشعبوي والمجموعات الخرى التي تحرض ضد اللجئين  .هذا التحريض نابع
من الجناح اليميني المحافظ ويعمل على إساءة لصورة المرأة ودق إسفين بين النسيج السكاني في مدينة
.كوتبوس ويثير بذلك النقسام
?لماذا كوتبوس
 .جنوب براندنبورغ بالعموم وخصوصا كوتبوس تم تحويلها منذ وقت طويل إلى معاقل العنصرية
 .إن جمعية  ،،منظور الضحية ،،قد سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الجرائم والحوادث والعنف في هذه المنطقة
.تسير منذ أكثر من عام بشكل منتظم في مركز مدينة كوتبوس ،، Zukunft Heimat,,إن الجمعية اليمينية
إن وقف إستقبال اللجئين من الماكن الولية لستقبال اللجئين في مدينة ايزنهوتن شتات هي إشارة خاطئة
 .وخطيرة يلعب العنصريون عليها
إنه من المهم الن في مدينة كوتبوس النزول إلى الشارع والقول لهم كفى  ،ليس اللجئون هم السبب إنما
 .السبب هو التحريض على الكراهية والعنف
مدينة في قبضة الخوف
لعدة أشهر إن لم يكن لسنوات سوف يكون اللجئون والنساء والطفال خائفين من العتداءات أو الخوف من
 .الخروج من المنازل أو دق جرس منازل اللجئين أو المهاجرين وإلحاق الضرر بها لكي ل يصلهم البريد
الطفال يتعرضون للتمييز في المدارس وهذا يؤدي إلى زيادة العزلة  .الندماج سيفشل على كل المستويات
.إذا لم تحل المشكلة
?? إلى أين ستؤدي الكراهية
في المدينة هناك مناخ من الخوف  .الضغوطات على اللجئين وخاصة اللجئات ضخمة وكبيرة .الخوف هو
سلح المتطرفين في كل مكان ونحن نقول لهم كفى
الكراهية ل تمت لحقوق المرأة بصلة
في  10.03.2018تريد الجماعات اليمينية العنصرية في كوتبوس أن تسير مظاهرة تحت شعار  ،،حرية
المرأة غير قابلة للتفاوض ،،يطالبون بإلغاء عدم المساواة ومن ثم الحقوق المنقوصة للمرأة.نحن نقول لهم
الحرية لجميع الناس بغض النظر عن أصولهم ،التفكير العنصري والمستقيم غير متوافقان  .هذا هو السبب في
أننا نقف معا في  10.03.2018من أجل حقوق المرأة دون عنصرية يجب أن نتصدى لعنصرية وعنف اليمين
المتطرف  ،دعونا نزيد الضغط على السلطات المحلية  ،دعونا نكافح معا من أجل النساء
:نحن جميعا ) المجموعات التي مع المرأة والمجموعات التي ضد العنصرية ( يجب أن نقول بكل وضوح
نعم لحق القدوم
نعم لحق الذهاب
نعم لحق البقاء
.ونعم لحق تقرير المصير
--

