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تظاهرة ضد تشديد قوانين اللجوء
18:00 ، الساعة 16.04.2015الخميس 

:أألنطلق  أوديون بلتز ، منشن

هذه التظاهرة جزء من فعاليات تعم كل المانيا ضد تشديد قوانين اللجوء خلل أألسبوع من العاشر ولغاية الثامن عشر من
نيسان  .أبريل  ( )

:المزيد من المعلومات حول الموضوع تجدونها على صفحة الويب التالية 
http://www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de

، في حين ان الحكومة وفي بيجيدا "أننا على علم بنفاق السياسيين الذين يدعون انهم ل علقة لهم بالحركة المسماة بحركة  "
.نفس الوقت تقوي أقسى التشديدات على قوانين اللجوء منذ التسعينات

بيجيدا بالتحريض ميونيخ من الحركة العنصرية  باجيدا ، التي هي الجزء العامل في منشن  "وفي الوقت الذي تقوم فيه  " ( ) " "
.ضد اللجئين والمهاجرين، يعمل التحالف السياسي الرئيسي بصمت على قانون يصب في مصلحة هؤلء الغوغاء العنصريين
بيجيدا  فقط وانما ضد العنصرية في الحياة اليومية "نحن ل نقبل بهذا  التحرك المضاد للعنصرية ل يعني المقاومة ضد  " !

.وفي القوانين

قانون التعريف الجديد لحق البقاء وألغاء أألقامة  في البرلمان أأللماني ستكون يوم الثامن من "القراءة النهائية لهذا التشريع  "
مايو ، هذا التشريع سيكون القمة في التشديدات القانوينة أيار .ماي  ( / )

.الهدف الواضح لهذا القانون هو تطبيق الترحيل ألقسري للجئين بسجنهم تمهيدا لذلك جزء كبير من اللجئين في ألمانيا
.سيتأثرون بهذا القانون، والمبررات الكثيرة التي سيوفرها القانون ستسمح بسجنهم بأنتظار ترحيلهم القسري 

أما من سيهددهم هذا القانون اكثر من غيرهم فهم اللجئين الذين يصلون الى ألمانيا عبر دول أخرى أعضاء في أألتحاد
.أألوربي دون ان يكملوا اجراءات لجوءهم في تلك الدول هؤلء سيكونون مهددين بالسجن الفوري حال وصولهم .

حظر دخول ألمانيا وأألقامة فيها موجه خصيصا لمنع أعادة الدخول ألى المانيا بالنسبة للشخاص )ويمكن فهم ان توسيع  )
آمنة   .القادمين من دول تعتبر  " "

أن أسم هذا القانون الجديد يشير الى تحسينات قليلة سترافقه، مثل حق أألقامة الدائمية عند تحقق ظروف معينة، ولكن هذا
!ل يبرر أألجراءات أألخرى مثل السجن والقمع والترحيل القسري  على العكس من ذلك ؛ فالهدف من أألمتيازات

الممنوحة بخصوص أألقامة هو أضعاف المعارضة لقانون اللجوء ألل أنساني، ففي المستقبل سيضطهد اللجئون الى المانيا
.بشكل محموم وتتلشى فرصهم في البقاء في ألمانيا

!نحن لن نتسامح مع هذا  وفي اسبوع الفعاليات الذي يشمل كل المانيا سنقوم بنقل احتجاجنا ضد هذا القانون الى الشارع
حقوق أللجئين 16يوم الخميس  . نيسان أبريل، سنتظاهر وبحزم ضد التشديدات في قانون اللجوء ومن أجل  ” “ /

:لمزيد من المعلومات حول الموضوع 
    www.migrationsgestze.info

   www.karawane.muenchen.org      
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