
  حملة نداء
 من 8 فبرایر 2021

 #غیر قابل للتجزئة unteilbar M-V#  مكلنبورغ فوربومرن

 من أجل مجتمع منفتح  وحر

 

 

إلى عادوا قد اإلنسان وازدراء السامیة ومعاداة العنصریة خطیر: سیاسي تغیر             یحدث

 وسط المجتمع.

وسیادة الدینیة والحریة الجنسي، الشذوذ وحیاة اإلنسان حقوق من كل تتعرض             حیث

وتشجیع التضامن ضد قومیة بنزعة محكومة بأسرها أوروبا التهّجم. إلى علنا             القانون

 التهمیش. هذا التحول الیمیني یؤثر علینا جمیًعا.

 

ومجموعات أفراد ذلك في بما ، 2018 عام في برلین في النداء هذا شخص 250.000 من أكثر لّبى - للتجزئة قابل                       #غیر

قابلیة #عدم فوربومرن مكلنبورغ في أیضا نحن نظهر و اآلن الرمز هذا نأخذ أن نرید فوربومرن. مكلنبورغ من                    ومبادرات

القائمة التحالفات باستمراریة یسمح دائم و ثابت تواصل هو هدفنا متضامن. مجتمع أجل من یعملون الذین ألولئك                   التجزئة

  وخلق تحالفات جدیدة.

النظر وجهات اختالف من الرغم على - المدني المجتمع أن األلمانیة المدن من العدید في للتجزئة قابل #غیر حركة                     أوضحت

المجتمع وتعزیزها. الدیمقراطیة الهیاكل على الحفاظ ویجب یومیا، الدیمقراطیة أجل من الكفاح یجب مًعا. یقف - البدایة                   ونقاط

 المدني مدعو إلى توخي الیقظة.

 

للتغلب حسمًا أكثر إجراءات اتخاذ ، للجمیع متضامن مجتمع یلي: بما #unteilbar M-V التجزئة قابلیة #عدم حركة                   تلتزم

األشخاص لجمیع االجتماعیة المشاركة ، السالم نشر ، واالستدامة البیولوجي والتنوع العالمي المناخ تمس التي األزمات                  على

 الذین یعیشون هنا وكذا حریة الفن.

 نرید تضامًنا عالمًیا مع الالجئین واألشخاص المهمشین بسبب نظامنا االقتصادي وسیاستنا.

رفاهیة تحقیق الى وهادفا لألزمات مقاوًما وصحًیا اجتماعًیا نظاًما نأمل ومستداًما. التكلفة میسور والتنقل السكن یكون أن                   یجب

عواقب من التخفیف على قادرا یكون أن على وأیضا عادل بشكل الرعایة مقدمي ویجازي ، الربح من بدًال الناس                     جمیع

 األزمات - مثل جائحة كوفید 19.

 نحن نعمل مًعا على مستقبل یفكر فیه الجمیع ، ویكسر الحواجز وال یترك أحًدا وراء الركب.

یمكن أین طبیعًیا. أمًرا بذاتها والمصممة الفردیة الحیاة أسالیب تكون حیث ، تقسیمنا من بدًال مًعا التنوع فیه یجمعنا                     مستقبل

 ألطفالنا أیضا التمتع ببیئة وطبیعة یسمحان بالعیش فیهما.

االجتماعي التفكك ضد ، النسویة ومعاداة الجماعي العداء أشكال من آخر شكل وكل السامیة معاداة ضد أنفسنا عن ندافع                     نحن

 والفقر. نرید أن نعیش في مجتمع منفتح ومتضامن وحر.

 

مبادرات و حركات طریق عن الشوارع. في مرتفع بصوت معا عنها نعّبر و األفكار هذه نأخذ أن نرید ، 2021 عام                       في

لجعل كورونا. لمعاییر طبعا محترمة ـ شاملة و كبیرة بمظاهرة الریفیة. المناطق في وخاصة ، M-V أنحاء جمیع في                     مختلفة

  هذا الحلم حقیقة ، نحتاج إلى دعمك و دعمكم. إذا شاركنا جمیًعا ، فسنبرهن على:

 إنها توحدنا أكثر مما تفرقنا!

 

 نحن #غیر قابلین للتجزئة unteilbar M-V# في مكلنبورغ-فوربومرن.

 

 


