
 

 

 

يوم األحد ، أكتوبر ، سنخرج جميًعا إلى الشوارع إلجراء تحول اجتماعي

وبيئي تعال إلى العرض في الساعة صباحًا في الحي الحكومي في برلين

أكتوبر البلد كله يتطلع إلى برلين من المتوقع اتخاذ قرارات ذات

انعكاسات كبيرة على ألمانيا والعالم من مفاوضات التحالف بينما تحترق

الغابات الضخمة وتكتسح األنهار منازل بأكملها معها ، يتم ترحيل األشخاص أو

تركهم وراءهم في مناطق الحرب ، بينما يبحث المتقاعدون عن الزجاجات التي يمكن

إرجاعها في القمامة وتموت المزارع الصغيرة ، بينما يتزايد الجوع في العديد من

البلدان حول العالم يدفع طاقم التمريض في األجنحة لوقت إضافي غير محدود

ويتساءل المزيد والمزيد من الناس عن كيفية دفع اإليجار خالل هذه الظروف التي ال

تطاق ، هناك جدل على مدى السنوات األربع المقبلة في السياسة

لكن بالفعل ، خالل الحملة االنتخابية ، أصبح من الواضح أنه ال يوجد أي من االئتالفات

المحتملة يوفر اإلجابات الالزمة لقضايا العدالة العالمية في عصرنا ، وهناك خطر

يتمثل في أن األطراف سوف تضعف مطالب بعضها البعض هذا ال يمكن أن يحدث

ماذا نريد

في ضوء سياسة األزمة الحالية وتفاقم عدم المساواة العالمية ، فإننا نخرج إلى

الشوارع من أجل تحول عادل اجتماعًيا وبيئًيا نقول أوقفوا سياسات الدمار

والظلم توقفوا عن نظام اقتصادي يضع األرباح فوق الحفاظ على سبل عيشنا نحن

بحاجة إلى السياسة واالقتصاد لجميع الناس من أجل العدالة االجتماعية العالمية

، والصحة القائمة على التضامن ، واألمن المادي والعمل الجيد ، من أجل العدالة

المناخية ، والزراعة البيئية االجتماعية ، ضد جميع أشكال التمييز البشري

والجماعي نريد تجميًدا فعاالًا لإليجارات وإعادة توزيع األصول والمداخيل

الكبيرة نطالب بحقوق متساوية لجميع األشخاص ، بغض النظر عن جواز سفرهم ، وطرق

الهروب اآلمنة وحرية الحركة العالمية نريد طعاًما جيًدا للجميع وهذا يتطلب

لوصولا العادل إلى األراضي والمزارع ، بدالًا من مزاحمة الشركات الكبيرة نحن

ندافع عن اللقاحات لجميع الناس في جميع أنحاء العالم ، ووضع حد ألزمة الرعاية

ونظام صحي تضامني غير هادف للربح نحن معنيين بساعات العمل األقصر والتوزيع

العادل ألعمال الرعاية نخرج إلى الشوارع من أجل العدالة المناخية العالمية ،

ووضع حد لصناعات الوقود األحفوري ، ومدفوعات التعويضات لقرون من االستغالل

االستعماري ، وليس المزيد من المال للملوثين ، ولكن للناس

ال يمكننا إحداث تغيير سياسي إال من خالل الضغط الجماعي في الشوارع لذلك انضموا

اإلين التضامن مختلف العدل اآلن



 

في حين أن العديد من وسائل اإلعالم تتحدث عن مفاوضات االئتالف وكأنها منافسة

رياضية ، فإن األمر متروك لنا إلظهار أي األزمات تحتاج حًقا إلى التفاوض وهذا هو

سبب دخولنا تحالف مجتمع مدني واسع في إطار عمل أيام العدالة اآلن في

أكتوبر في برلين في الشوارع في حين أن المستقبل يهدد في مفاوضات

االئتالف أن يصبح مجرد ورقة مساومة في تشكيل الحكومة ، فإننا نأخذ االحتجاج إلى

أماكن القرار والدمار ونظهر ال نسمح ألنفسنا بأن نلعب ضد بعضنا البعض نحن بحاجة

تحول اجتماعي يوبيئ حاسم العدالة اآلن

من ؟وراءها

نحن كثيرون من إلى ، ومن مجموعة

لوقف جنون اإليجار نعتقد أن العالم يمكن أن يكون مكاًنا أفضل وأكثر

تضامًنا للجميع من الذي نتجه إليه حالًيا لذلك انضموا إلينا بخطب والفتات

وبحضوركم فلنكن صاخبين ونشطين من أجل مستقبل  

 


