سخت کردن حق پناهندگی میبایست متوقف شود
نه به بازداشت قبل از اخراج! نه به ممنوعیت ورود به آلمان!
تظاهرات روز پنجشنبه  ۱۶/۰۴/۲۰۱۵ساعت ۱۸
مبداOdeonsplatz Munich:

اینکه سیاستمداران فاصلهای را بین خود و جنبش به اصطلح پگیدا متظاهر میشوند و در آن واحد حکومت فدرال از دهه  ۱۹۹۰به
تشدید قوانین میپردازد ،ریاکاریی است خوفناک .هنگامی که باگیدا همچنان دوشنبههای متوالی مشغول به فتنگری علیه
پناهجویان و مهاجران است ،پشت پردههای این تئاتر ائتلف بزرگ بر روی قانونی کار میکند ،که تماما ا مطابق با خواستهای این
حرکت نژادپرستانه است .ما این وضعیت را تحمل نمیکنیم .یک حرکت ضد راسیسم نباید تنها حامل ایستادگی علیه پگیدا
باشد ،بلکه تقابلی باشد بر ضد روزمره گی آلوده به راسیسم و قوانینی که آن را ممکن میسازند
دومین جلسه برای بازگویی قانونی با یک عنوان طویل" ،قانون برای از نو مشخص کردن حق اقامت و پایان دادن اقامت فرد" ،که
موقتا ا در رأس صفی از قوانین برای تشدید قرار دارد ،در  ۸می ۲۰۱۵در پارلمان آلمان برگزار میشود .مشخصا هدف سخت سازی
قوانین راحت تر کردن اخراج انسانها است ،آن هم به نحوهای که قبل از اخراج پناهجویان و مهاجران بازداشت میشوند .بخشی
بزرگ از پناهجویان که به آلمان میرسند توسط این دلیل از نو تعیین شده و دور از ذهن گرفتارحبس میشوند .به ویژه پناهجویانی
در معرض خطر بازداشت قرار میگیرند که از یک کشور دیگر اتحادیه اروپا میآیند قبل از این که فرایند رسیدگی به مساله
پناهندگی آنها خاتمه یافته باشد .یک بازداشت فوری پناهجویان و مهاجران را در هنگام ورود به آلمان تهدید میکند .یک
ممنوعیت ورود و اقامت بسط داده شده میبایست قبل از همه کسانیرا از ورود به آلمان باز دارد که از کشورهای به اصطلح
امن میآیند
عنوان این قانون ذکر شده به بهبودهای کمی که با قانون همگام هستند اشاره میکند ،مثل چیزی مثل حق اقامت تحت
پیشزمینههای مشخص .با این وجود از این قبیل عقبگردها به هیچ وجه نه میتوانند گسترش حبس ،سرکوب و اخراج از کشوررا
توجیه کند .سیاستمداران توسط کوتاه آمدن بر سر برنامه حق اقامت از یک سو و توسعه بازداشت و اخراج سریع تر از سوی
دیگر سعی بر تضعیف اعتراضات دارند .این در حالی است که پناهجویان آینده که راه خودرا به سمت آلمان پیدا کرده اند
چشماندازهایشان برای ماندن در آلمان نابود میشوند
ما اینرا نمیپذیریم .در چهار چوب یک هفته اقدامات اعتراضی در سراسر آلمان ما روز پنجشنبه  ۱۶آوریل بر علیه این قانون به
خیابانها خواهیم رفت .ما در مقابل سخت کردن حق پناهندگی و برای حقوق پناهجویان اعتراض میکنیم
نه به این قانون شکنجهگر ،نه به زندان و اخراج از کشور
فرار یک جرم نیست
جزئیات بیشتر در رابطه با تشدید قوانین برنامه ریزی شده
www.migrationsgesetze.info
این تظاهرات قسمتی از یک هفته اقدامات اعتراضی در سراسر آلمان است! زمان  ۱۰تا  ۱۸آوریل ۲۰۱۵
www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de

