الوقوف ضد العنصرية والزحزاب اليمينية في جميع أنحاء العالم
فيف السنواتف اليخيرةف اكتسبتف الزحزابف والحركاتف اليمينيةف المتطرفةف نفوذااف فيف كلف مكانف تقريبااف في
العالمف :ف فيف بولنداف والمجرف والنمساف وكرواتياف والولياتف المتحدةف والفلبينف والبرازيلف وف يتركزف زحقد
اليمينف المتطرفف ضدف :ف المهاجرينف والمسلمينف ،ف والنساءف ،ف وف المثليينف وف المعارضينف لسياسة
الحكومات.
تتعرضف اللقلياتف للضطهادف أكثرف وأكثرف زحولف العالمف ،ف ويتعرضف النشطاءف الذينف يعملونف منف أجل
الديمقراطيةف والتضامنف للضغط.
وفيف ألمانياف أيضااف عملف زحزبف AFDف علىف استقطابف أجندةف معاديةف للنسانيةف ،ف ويحاولونف وف سياسيون
منف أزحزابف أيخرىف كسبف أصواتف نايخبيهمف منف يخللف استغللف مطالبف وف لقضاياف الناسف لمصلحتهم
النتخابية.
وفيف الولقتف نفسهف يحتفظف زحزبف AFDف باتصالتف فيف جميعف مناطقف اليمينف المتطرفف ويعملف كجناح
برلمانيف لحركاتف الشارعف الفاشيف العنيفةف فيف كيمنتسف وأماكنف أيخرى.
كماف استعادتف العنصريةف ومعاداةف الساميةف ف القوةف فيف هذاف البلدف ،ف وانتشرف الخوفف منف السل مف على
نطاقف واسعف تعانيف النساءف المسلماتف اللواتيف يرتدينف الحجابف بشكلف يخاصف منف تزايدف العتداءاتف في
الماكنف العامة.
فيف اليو مف العالميف لمناهضةف العنصريةف فيف الممف المتحدةف فيف مارس 2018ف ،ف كانتف هناكف مظاهرات
أوف نشاطاتف أيخرىف فيف العديدف منف البلدانف ،ف علىف سبيلف المثالف :ف فيف اليونانف وبريطانياف وفرنساف وايرلندا
وألمانياف وهولنداف والنمساف وكورياف الجنوبيةف واسبانيا.
معاف نريدف أنف ننظهرف هذاف العا مف فيف  16مارس 2019ف فيف جميعف أنحاءف العالم:ف معاف نحنف ألقوياءف -ف ضد
العنصريةف والفاشيةف ،ف فيف كلف مكان!
فيف ألمانياف ،ف تعتبرف انتخاباتف البرلمانف الوروبيف فيف شهرف مايوف وكذلكف انتخاباتف الولياتف والنتخابات
المحليةف فيف العديدف منف الولياتف الفيدراليةف لقراراتف مهمة.ف نريدف التأثيرف علىف القوىف السياسيةف التي
تعززتف فيف هذهف النتخابات.ف منف المهمف الولقوفف ضدف العنصريينف واليمينف المتطرفف ،ف فوقف كلف شيء
ضدف زحزب AFDف ،ف ولتوضيحف ذلك:
تأتيف أيديولوجيتهمف منف الماضيف المظلم.ف ليسف لديهمف أيف رؤيةف لحلف المشاكلف الجتماعيةف فيف بلدنا
كالنقسا مف الجتماعيف أوف تدنيف الجورف وف التقاعدف وف مشاكلف المسنين ,العنصرية ليست بديل!
نحنف ندافعف عنف مجتمعف يحميف زحقوقف النسان.ف وتشملف هذهف الحقوقف المساواةف للجميعف وكذلكف الحق
فيف العملف والسكنف والصحةف والتعليم.ف بديلناف هوف التضامن!
لهذاف نحنف نعملف جنباف إلىف جنبف معف الحركاتف فيف جميعف أنحاءف العالم.ف ندعوف معااف فيف 16ف مارسف 2019
للتظاهرف فيف جميعف أنحاءف العالمف وأيض ااف فيف ألمانياف فيف العديدف منف المدنف اضافةف العديدف منف النشاطات
والعروضف التوضيحيةف ف والتجمعاتف إضافةف الىف تنظيفف زحجر Stolpersteinف ،ف إلخ.ف لهظهارف ماف ندافعف عنه:
ضدف العنصريةف والكراهيةف ،ف منف أجلف التضامنف علىف تنوعناف فيف كلف مكان!ف "
ف 

