E
OSNABRÜCK
- City of Peace
أوسنابروك مدينة السل م الترحيل !؟ b

Demonstration against deportations,
Saturday 04.02 - 2pm in front of the theater.

أوسنابروك مدينة السل م الترحيل !؟ b
نمدينة اوسنابروك غالبا ا نما تبدو نمن الخارج كمكان للتعايش المشترك النمن،
والتفاهم بين الثقافات المتعددة ،وفي أوقات تزايد خطابات الكراهية نمن
احزاب اليمين ضد اللئجئين كانت نمكانا ا لسياسات لجوء أكثر إنسانية .وفي
نفس الوقت يوئجد أيضا تضانمن عظيم نمن سكان المدينة تجاه اللئجئين ؛
النمر الذي ادي إلى نمنع العديد نمن عمليات الترحيل في السنوات الخيرة
.بالحتجاج السلمي

كمكان للتعايش
مدينة اوسنابروك غالبا ا ما تبدو من الخارج
نما ل يتناسب نمع هذه الصورة بأية حال :انه ل زالت هنالك عمليات ترحيل
تجري بصورة نمتكررة في نمدينة اوسنابروك ،ليل ا
ودون أي
ودون سابق إنذار،
وفي أو
المتعددة،
الثقافات
المشترك المن ،والتفاهم بين
! دور للمدنيين نمن سكان المدينة
الشرطة كانت م
اللئجئين
ضد
احزاب
عملياتمن
خطابات الكراهية
يحضر أفراد
اليمين حيث
نمنتصف الليل ..
ترحيل تجري في
بأعداد كبيرة ،ويقتحموا نمساكن اللئجئين .وبعد هذا يظل الذين يتم قمعهم
يوئجد أيض
نفس
وفي
إنسانية.
يقاونمونأكثر
لسياسات لجوء
الوقتترحيل
حدث في عملية
الترحيل ؛ كما
ويحتجون ضد
بصورة سلمية،
حدثت في يوم  4يناير في نورد هوتيل  ،حيث كان المطاردون ونمن
الذي ادي
المر
اللئجئين
تجاه
عظيم من سكان
للسف قام
سلميه؛؛ ولكن
الترحيل بصورة
المدينةيقاونمون
يساعدهم يحتجون و
! البوليس باستخدام رذاذ الفلفل في نموائجهتهم
بالحتجا
العديد من عمليات الترحيل في السنوات الخيرة
عمليات ترحيل تتم في نموائجهة أناس هاربين نمن الحرب ونمناطق الكوارث
ليكونوا ئجزءا ا نمن نمجتمع يفترض أن يكون آنمنا ا  :يتم فجأة ،وبالقوة القضاء
.السلمي
على وئجودهم.
الخشخاص الذين تم ترحيلهم نمن أوسنابروك في السابيع القليلة الماضية الى

الشتاء ..
الشوارع في
الصورة التشرد
وايطاليا تركوا لموائجهة
بعضهم هنالك
زالت
انهعز ل
بأيةفيحال:
فرنسا،هذه
ما ل يتناسب مع
تم إخبارهم بأنه سيتم ترحيلهم نمرة أخرى إلى السودان؛ حيث الحرب نما
بصورةالرواح!
ترحيل تجري زالت تحصد
متكررة في مدينة اوسنابروك ،ليل ا و
عمليات ترحيل تجعل ئجزء نمن رئجالنا في اوسنابروك في خوف دائم نمن
دور ..للمدنيين من سكان المدينة
أي
السلطات
! إنذار ،ودونعنف
الخشخاص الذين ل يستطيعون النوم ليل ا ..

الليل  ..حيث يحضر
منتصف
يخافونفي
تجري
عمليات ترحيل
اوسنابروك !
التنقل بحرية في
الخشخاص الذين
هذه الحقائق  :فإنها
أوسنابروك على ضؤ
الوقت فإن خشرطة
وفي نفس
اللئجئين .وبعد
مساكن
ويقتحموا
كبيرة،
الشرطة بأعداد
ببساطة تسخر عندنما تصرح أن عمليات الترحيل ل يجب القيام بها بالقوة
نمن الحتجاج .
يقاومونهنالك أي نوع
الجبرية والعنف إذا كان
سلمية ،ويحتجون ضد
بصورة
الذين يتم قمعهم
نفس الشرطة التي قبل أيام قليله قانمت بقمع الحتجائجات السلمية للئجئين
يناير في نو
يومإن 4
في
حدثت
ترحيل
المرسلين
الشرطة
وئجهة نظر
بوضوح أن نمن
عمليةهذا يبين
كما حدث في بعنف بالغ .
منين في هذا التصريح ..
نمض
غير
المحتجين
م
المطاردون ومن يساعدهم يحتجون و
هوتيل  ،حيث كان
الترحيل بصورة سلميه ؛ ولكن للسف قام البوليس باست
! الفلفل في موائجهتهم

هذا بالزبط ما تبدو عليه ) العنصرية ( بالمناسبة !
حقيقة أن نمدينة أوسنابروك تتبع خطابات الكراهية وعنصرية اليمين ،وفي
نفس الوقت تتخذ خطوات خشديدة القسوة تجاه هؤلء الذين ئجاؤوها طلبا ا
للنمان  :هذا يجعلنا في غاية الغضب وندعوا للمقاونمة ! نريد أن نخرج بهذه
المقاونمة إلى خشوارع أوسنابروك  ،و ندعوكم ئجميعا ا لن تكونوا ئجزءا ا نمن
ذلك.بالزبط ما تبدو عليه ) العنصرية ( بالمناسبة !
هذا

No to racism! No to deportations, police violence,
!and ignorance
!No to a City of Deportations
For an end the constant fear of deportations and
!for the own existence
For a City for all.

العنيفة
الكراهيةنمن
المطاردين  ،وعدد
أوسنابروكنمن
ترحيل اثنين
أن نمن
خشهر
بعد
الترحيلوفي
عملياتاليمين،
وعنصرية
تتبع خطابات
نمدينة
حقيقة
يوما ا 4
سنتجمع
الرغم نمن
ذلك عل
تتخذ تلت
الوقت التي
نفسالسابيع
في
في طلب
ئجاؤوها
الحتجائجات:الذين
القسوة تجاه هؤلء
خشديدة
خطوات
لنسير
Theater
المسرح
غايةأنمام
ظهرا
الساعة
نخرج بهذه
Osnabrückنريد أن
وندعوا للمقاونمة !
الغضب
يجعلنا 2في
فبراير هذا
للنمان :
ندعوكم ئجميعا ا
المزرية ..
الممارسات
ضد هذه
وعبر عن
ونتظاهر
نمتحدين
ئجزءا ا نمن
لن تكونوا
غضبنا  ،و
أوسنابروك
خشوارع
المقاونمة إلى
ذلك.
تعالوا وأحضروا نمعكم أصدقائكم ،ودعوا صوتنا يرتفع نمن أئجل نمدينة يستطيع
لدولة
بالقوة
ترحيله
أن يتم
يخاف لي
بسلم ،دون أن
ترحيلفيها
نمنالعيش
خشخص
العنيفة
الترحيل
عمليات
وعددل انمن
المطاردين ،
اثنين نمن
كل خشهر
بعد
وئجهه.
الفلفل
أخرى  ،أو
الحتجائجات :سنتجمع في يوم 4
فينمن
الرغم
رذاذعل
رشذلك
يتم تلت
السابيعأنالتي
في
فبراير الساعة  2ظهرا أنمام المسرح  Theater Osnabrückلنسير
في يوم  4فبراير وقبل كل خشئ ؛ فإن المتأثرين بصورة نمباخشرة أنفسهم
نمتحدين ونتظاهر وعبر عن غضبنا ضد هذه الممارسات المزرية ..
يستطيعوا أن يمارسوا حقهم في الحتجاج والتعبير عن غضبهم تجاه عمليات
أوسنابروك .
نمعكمفي نمدينة
وأحضرواتحتدم
الترحيل التي
صوتنا يرتفع نمن أئجل نمدينة يستطيع
أصدقائكم ،ودعوا
تعالوا
ا
ترحيله بالقوة لدولة
يتم
أن
ل
لي
يخاف
أن
دون
بسلم،
فيها
العيش
خشخص
كل
نمن خلل فرص الحديث سيتم نمنح الفرصة للذين كانوا حضورا ا أثناء عمليات
أخرى  ،أو أن يتم رش رذاذ الفلفل في وئجهه.
الترحيل في الليل للحديث عن الحداث التي حدثت ،والتعبير عن نمطالبهم
حياة آنمنة .
لعيش
فبراير وقبل كل خشئ ؛ فإن المتأثرين بصورة نمباخشرة أنفسهم
يوم 4
في
يستطيعوا أن يمارسوا حقهم في الحتجاج والتعبير عن غضبهم تجاه عمليات
كما سيكون هنالك أيضا نمتحدثين نمن No Lager
الترحيل التي تحتدم في نمدينة أوسنابروك .
Osnabrück , Likos, Exile, DGB
ا
نمن خلل فرص الحديث سيتم نمنح الفرصة للذين كانوا حضورا أثناء عمليات
الترحيل في الليل للحديث عن الحداث التي حدثت ،والتعبير عن نمطالبهم
لعيش حياة آنمنة .
No
السنواتLager
نمتحدثين نمن
يتغيرأيضا
لمهنالك
سيكون
كما
الماضية:
خل ل
موقفنا
Osnabrück , Likos, Exile, DGB
 الترحيل كان وسيظل ممارسة ل إنسانية تحر م البشر من
الحياة التي يريدونها لنفسهم..
 عد م الخطار المسبق بعملية الترحيل يجعل الشخص يعيش
في خوف دائم على وجوده ..
خل ل السنوات الماضية:
ل لم يتغير
موقفنا

للعنصرية ..
..
للجهل
ل
الشرطة،
لعنف
ل
للترحيل،
ل

 الترحيل كان وسيظل ممارسة ل إنسانية تحر م البشر من
الترحيل ..
لمدينة
 ل
يريدونها لنفسهم..
التي
الحياة
..
الترحيل
من
الدائم
الخوف
إنهاء
أجل
من
 عد م الخطار المسبق بعملية الترحيل يجعل الشخص يعيش
..
ومن أجل
من أجلك
وجودك ..
على وجوده
خوف دائم
 في

مدينة للجميع !
من أجل
للعنصرية ..
 ل








ل للترحيل ،ل لعنف الشرطة ،ل للجهل ..
ل لمدينة الترحيل ..
من أجل إنهاء الخوف الدائم من الترحيل ..
من أجلك ومن أجل وجودك ..

من أجل مدينة للجميع !
V.i.S.d.P.: Marie Weiss, Delpstraße 12, 48151 Münster

