
السنسان يفكر و يفهم ما الذي يحبسه و يأخذ الحرية منه .. و هذه أحسن بداية لمقاومته

  بدأت مجموعة من اتللجئات و اتللجئين اتلُمرضربات/-ون احتجاجهم على اتلقوانين اتلتي عّزتلتهم ك"غير2012 مارس19في 
 مواطنات/مواطنين" إتلى حد اتلموت. و بهذا بدأ عهد جديد تللمقاومة في خيمة الحتجاج الوتلى. اتلكفاح اتلذي اشتعل بدأ بعشر

طلبات اتلتي تحتوي على أكثر الشياء أساسيًة في حياة النسان و انتشر اتلكفاح في أحد عشرة مدينة في اتلمانيا

  و بعد ستة أشهر من الحتجاجات في اتلشوارع و اتلنداء اتلمستمر بإتلغاء قانون اتلتحرك اتلمحدود و إتلغاء2012 سبتمبر 8في 
ًا إتلى مدينة برتلين  معسكرات طاتلبي اتللجوء و إتلغاء قانون اتلترحيل اتلقسري ، قرر اتللجئون و اتللجئات اتلُمرضربون/-ات اتلسير مشي

 بشكل مسيرة احتجاجية. بعد اتلوصول إتلى برتلين في بداية أكتوبر واصل اتللجئون و اتللجئات احتجاجاتهم. اتليوم و بعد مرور ما
 يقارب اتلسنة من بداية الحتجاجات، نحن ك"غير مواطنين/-ات" في اتلمانيا و هوتلندا و اتلنمسا نجد أنفسنا في اتلنرضال تللحصول

على حقوقنا اتلمدنية و نحن أناس و حريتنا و مساواتنا هي الساس.

ًا، بأنها منطقة بل ًا ُمغري  قطعنا الل ف من اتلكيلومترات و كسرنا اتلكثير من اتلحدود الوربية و وصلنا إتلى مكان يِص ف أوربا وصف
ّبع ق علينا لننا تلسنا من هذا اتلمكان اتلموصو ف ُتط ًا بتجاربنا في اتلحدود اتليومية و اتلتي   حدود و تلكن هذا اتلوص ف غير واقعي اعتبار

ُيرِغمونا على حياة ل مشابهة تلها بحياة  (أوربا). بعدما سأتلونا عن انتمائنا يِصفونا بأننا "غير شرعيين" و "غير مواطنين" و 
 اتلمواطن/-ة اتلمليئة بالمتيازات بل حياتنا مليئة باتلخو ف من اتلترحيل اتلقسري و اتلموت اتلنفسي و فقدان أحلى سنين اتلحياة و هذا
ّدر حياتنا ك"غير مواطنين". وكذا يكبر اتلفرق بين اتلمواطنين/-ات و بين ال"غير مواطنين/-ات" واتلدول  ثمن غاتلي ندفعها و هو يك

الوروبية هي مسؤوتلة عن هذا اتلفرق. تصدر هذه اتلدول اتلحرب واتلخطر واتلقمع والستغلل اتلى بلدنا وهذا هو اتلسبب تلهربنا.

ًا اتلى جنب في كل محلمقتنعون/-ات ب" /-اتنحن ك"غير مواطنين أن يمكننا أن نغير هذا اتلحال. يمكننا أن نواصل كفاحنا جنب  
  كرامة من طر ف اتلدولعبارة عنط  هي من اتلحقوق الساسية وتليست فق-ةأن حع ق اتلبقاء وحقوق اتلمواطن/مقتنعون/-ات ب

  في اتلعاتلم.  ينبغي أن يجتمعوا كل اتلنازحين/-اتالوروبية. ونواصل هذا اتلكفاح تللحقوق في ثل ث دول أوروبية من أجل كل اتللجئين
هو اتلخطوة هم أهم أشخاص في هذا اتلكفاح /-اتفي معسكرات لجئين وفي كل الماكن اتلمغلقة ويشكلوا مجاتلس. اتللجئين  

 .الوتلى في طريقنا إتلى اتجاه اتلمواطنة

 ال"غير مواطنونين/-ات" اتلذين يجتمعون منذ سنة بشكل مستقل سو ف يعقدون مؤتمر تليتكلموا عن نرضالت اتلنازحين اتلتي أعطتنا
ًا اتلى جنب. هذا اتلمؤتمر هو فرصة تللتجميع وتللتناقش عن كفاحنا من أجل ال"غير مواطنين  ."إحساس اتلتكات ف واتلتي نواصلها جنب

2013من أول مارس الى ثالث مارس  اتلى اتلمؤتمر اتلذي سو ف يتم -ة” و ”غير مواطن/-ةفندعوك كنازح/ .

/-اتاهرينظ اتلمت/-ات اتلمستقلين/-اتمجموعة اتللجئين

للصتصال بنا:
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