
وقفة للجئين ضد النظام العالمي لمجموعة العشرين

 مساء� أمام محطة القطار الرئيسة في بريمن5, الساعة 2017 من تموز/يوليو 7الجمعة ال

 صباحا�  في محطة القطار الرئيسية  لنسافر سويا ونشارك في9.15 من تموز/يوليو سوف يلتقي الساعة 8(في يوم السبت ال
التظاهرة الكبيرة ضد مجموعة العشرين في هامبورغ, سوف نتشارك بطاقات جماعية)

تدعي الحكومة اللمانية أنها تعقد قمة مجموعة العشرين من أجل حل مشاكل العالم.وبحضور هكذا  عدد من طغاة العالم, ملك
إسلمي مطلق الحكم, رئيس مدعوم من قبل مافيا مخدرات, آخر بواسطة انقلب و لننسى أخيرا الشنيع والمخزي ترامب, و يتم

اعتبارهم كجزء من الحل لمشاكل العالم. وبالنسبة للحكومة اللمانية مشكلة اللجئين يجب حلها. مشكلتهم الرئيسية هي أننا ما
نزال على قيد الحياة, بل أسوأ من ذلك أننا هنا! وبينما نحن هنا, يجب أن نذكرهم بحقيقة أن

نحن هنا لنكم دمرتم بلداننا!

لكنهم لن يجتمعوا فى هامبورج لوقف تدمير بلداننا. بل على العكس تماما،هم  يجتمعون لتقسيم الكوكب مثل كعكة فيما بينهم،
والتخطيط لحروب الوكالة المقبلة. إنهم يريدون تعزيز صناعات السلحة الخاصة بهم، وأن يقتل ويهجرعددا� متزايدا� من الناس

في أفريقيا وآسيا والشرق الوسط وأمريكا اللتينية ويصبحوا لجئين.

وكنتيجة لسياساتهم الخاصة، فإن القادة الوروبيين مكرسون لحرب على اللجئين. في هذه الحرب مهمة منظمة فرونتكس هي
السماح لعدد متزايد من اللجئين بالغرق في البحر أو أن يقتلو خلفا� لذلك في طريقهم. وقد أشاد التحاد الوروبي بالتفاقية
الخسيسة مع تركيا باعتبارها حل لزمة اللجئين، حيث يستخدم البشر كرقاقات مقايضة فى الوقت الذى تستمر فيه الكارثة

النسانية.

وفي داخل هذا البلد يشنون حربهم علينا من ازدياد في أعداد عمليات الترحيل و الدعاية الضخمة التي تعزز كراهية الجانب
بين السكان ضد اللجئين

قد يخدعون ما يكفي من مواطنيهم بتفاهاتهم وأكاذيبهم الفارغة للفوز في النتخابات المقبلة، لكنها لن تخدعنا

"نحن هنا لنكم دمرتم بلدناونحن نطالب بنظام جديد من التضامن في نضالتنا!" 

انضموا إلينا، وناضلوا معنا للكفاح من أجل العدالة

ل مزيد من الحرب! ل مزيد من الستغلل - إيقاف الترحيل 

نحن نطالب بحق غير مشروط في القامة والسلمة!!!

وقف تنظيم ترحيل دبلن

نحن هنا وسوف نقاتل ونحن هنا لنك تدمر بلداننا.

وقف كل الترحيل

وندعو جميع الفراد ذوي النوايا الحسنة إلى النضمام إلى اللجئين في كفاحنا من أجل كرامة النسان وأمنه، وإظهار
   facebook.com/buendnisequalrightsforall/ Equal Rights For All - Bündnis Bremenالتضامن. 


