در برابر نژاد پرستی احزاب راست در سراسر جهان ایستادگی کنید!
در سال های اخیر احزاب و جنبش های جناح راست تقریبا در همه ی نقاط جهان شدیدا نفوذ به دست آورده
اند،در لهستان،مجارستان،اتریش،کرواسی،ایاالت متحده امریکا،فلیپین،و برزیل-،راست های افراطی که از قدرت
و نفرتشان بر ضد مهاجرین،زنان ،دگرباشان جنسی،مسلمانان،و مخالفین سیاسی در سیاست های دولت ها
استفاده میکنند.
اقلیت ها بیشتر و بیشتر در سراسر جهان مورد آزار و اذیت قرار میگیرندو فعاالنی که برای آزادی ،دموکراسی و
همبستگی کار میکنند تحت فشار هستند.
در آملان نیز دستور العمل های جنجالی از طرف حزب راست )) (AfDآلترناتیو برای آملان(در اختیار پارملان قرار
گرفته است که سیاستمداران حزب های دیگر در حال تالش هستند برای اینکه آرای رای دهندگان را به نفح خود
تغیر دهند.
در عین حال حزب راست  Afdبا حفظ رابطه در تمام زمینه ها با گروهای راست افراطی در کمنتیس و در جاهای
دیگر به عنوان بازوی پارملانی جنبش های خیابانی فاشیستی عمل میکنند.
نژاد پرستی ،یهودی ستیزی،و گروه های ضد ملیت ها و قوم ها نیز قدرت را در این کشور بدست آورده اند و
همچنین اسالم هراسی گسترده است.
زنان مسلمان که روسری می پوشند،به ویژه از تجاوز در فضای عمومی رنج میبرند.
در روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی سازمان ملل در مارس  2018در بسیاری از کشورها تظاهرات اعتراضی
برگزار شد،مثال در یونان،بریتانیا،فرانسه،ایرلند،آملان،هلند،اتریش،کره جنوبی و اسپانیا.ما هم همه با هم
میخواهیم در تاریخ  16مارس به دنیا نشان دهیم علیه نژاد پرستی و فاشیسم می ایستیم در همه جای جهان!
در آملان،انتخابات پارملانی اروپا در ماه مه و همچنین انتخابات ایالتی و محلی در چند ایالت فدرال انجام میشود
که تصمیمات مهم هستند.ما میخواهیم تاکید کنیم که نیروهای سیاسی در این انتخابات تقویت میشوند.
مهم است که در برابر نژاد پرستی و راست های افراطی باالتر از همه  AfDها مقاومت کنید و روشن کنید:
ایدئولوژی آنها از تاریک ترین گذشته هاست،آنها هیچ راه حلی برای شکاف اجتماعی در جامعه ی ما و برای
مبارزه با گرسنگی و فقر و دفاع از کهن ساالن و کودکان ندارند.
نژاد پرستی یک جایگزین نیست!
ما برای جامعه ای که از حقوق بشر محافظت میکند ایستاده ایم.این شامل حقوق برابر برای همه و هچنین حق
کار،مسکن،بهداشت و آموزش و پروش است.
جایگزین ما همبستگی است!
برای این کار ما با حرکت در سراسر جهان کار میکنیم همه با هم،ما در تاریخ  16.03.2019در جهان و همچنین
در آملان و خیلی از شهرها با انواع اقدامات،تظاهرات،اعالمیه های عمومی و مبارزات مدنی علیه نژاد پرستی و
نفرت می ایستیم.
همبستگی ما در تنوع ما است در سراسر جهان!

