
 في مدينة برلين13/6/2013ألمحاكمة العلنية ضد الدولة اللمانية اللتي تبدأ في 

.اللجئون و المهاجرون من كل الجنسين يرفعون صوتهم عاليا للتنديد بانتهاكات حقوقهم من قبل الدولة اللمانية

 :دعوة عامة للقاء من اجل تجميع معلومات كأدلة و من اجل عملية التحشيد للمحاكمة وذالك في

LAGER Fallersleben, Hafenstr. 28>   الواحدة1/2012/ 26السبت   

 بالتنسيق مع اجتماع لنشطاء من اللجئين في شمال المانيا من شليسفيك هوللشتاين  نيده ياكسين  ميالنبوهن فوه بوماهن
  و ناقش عملية التحضيرات لنعقاد المحاكمة و عملية2012و ولية هامبوهن انعقد في مدينة هامبوهن في شهر نوفيمبر 

.التحشيد لها على نطاق شمال المانيا

 لقد تمت الموافقة في هذا أللقاء من أجل الدعوة لجتماع في فالهزليبن و اللجئون القاطنون هناك قاموا باخباه اللجئين
.في المناطق المجاوهة في ثلث معسارات اخرى

 هذه الدعوة عامة و موجهة بالخص الى أولئك القاطنون في شمال المانياة اننا نريد كذالك دعوة مندوبين ط مندوبات عن
  .مناطق اخرى من كل المانيا و ندعوا كذالك كل من لديطها الرغبة في المساعدة في التحضيرات القادمة

:جدول اعمال اللقاء يتاون على النحو التالي

, :الترحيو بالمشاهكين و دعوة كل مشاهكطة للتعريف عن نفسهالواحدة و حتى الساعة الثالثة و النصفمن الساعة 

. و حول ما هو مقصود بتقديم الشهادة امام المحامة العلنية2013التطرق الى ما تم الحديث به حول المحاكمة في 

 الوفود القادمة من المعسارات ألخرى يتطرح الوضاع في هذه المعسارات فالرز ليبن و مايناهزين و يالتس جيتر و
.بايني

تاون فترة ايتراحة الثالثة و ألنصف و حتى الرابعةمن الساعة 

نقاشات حول المشاهكة و التحضيرات للمحاكمة  و كذالك عملية التحشيد و التوثيق الرابعة و حتى السابعة مساءامن  .

ايتراحة للعشاء السابعة و حتى الثامنةمن 

نخطط لعرض بع  الفلم المتعلقة بمواضيعناة ينغتنم الفرصة لتسجيل بع  اللقطات و المقابلت كمواد بعد العشاء  
2013للمحاكمة العلنية ألقادمة في  .

 لقد بدات الدولة أللمانية و منذ عشرات السنين يتغيير قوانين أللجوء و افراغها من محتواها الى حد حالة الجزم بانها "
 بذالك عمليا قد الغتها ةةةة هذه المحامة ألعلنية يتنمي لدينا ألدهاك و ألوعي ألذاتيين و تظهر بوضوح هوحية ألتضامن

 ألواعي مع بعضناةلقد دفعنا الخوف و لفترة طويلة الى الساوت و ألخنوعة لقد صدقنا و لفترة طويلة كذبتهم عن
 "الديموقراطية" و بالتالي تعامينا و لفترة طويلة عن عدم احترام حقوقنا كبشرة لقد آن ألوان لنقلو الطاولة على هؤويهم

و نقول لهم: ها نحن ألن هنا!" صلح من هامبوهن

!ينعطي انفسنا الحق في تقديم دعاوي واصداه الحام على السلطات اللمانية بشان كل انتهاك و  مس بحقوقنا

 نحن يننظم أنفسنا من اجل الدفاع عنا و لمقاومة كل أشاال الابت و الملحقة اللتي تماهس ضدنا و من اجل فضح و
.تعرية كل الجرائم أللتي تتم مماهيتها ضدنا

:أية ايئلة أو ايتيضاحات يرجى التصال بالتالية ايمائهم
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