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دعوت برای راهپیمایی  -همبستگی متفاوت!  -عدالت در حاضر! مظاهره
اکتبر
روز یکشنبه،
لطف کرده همه شما ساعت

 ،همه ما در خیابان به دنبال یک تحول اجتماعی و محیط زیست خواهیم بود!
صبح در ناحیه دولتی برلین به مظاهره بیایید!

 :نگاه تمامي به برلین است .تصمیماتی و پیامدهای عمده برای آلمان و جهان از مذاکرات ائتالف
اکتبر
انتظار می رود .در حالی که جنگل های عظیم می سوزند و دریاچه ها و رودخانه ها خانه ها زیادی را با خود
جارو می کنند ،افرادی از کشور اخراج می شود و در مناطق جنگی و ناامن بدون کمک رها می شوند ،در
حالی که بازنشستگان در سطل زباله دانی به دنبال جمع کردن بوتل های قابل برگشت هستند و مزارع خرده در
حالت از بین رفتن هست ،گرسنگی در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است ،پرسنل پرستاری در
بخش ها بدون محدودیت و همیشه اضافه کاری قرار دارند و می پرسند که چگونه اجاره و یا کرایه خانه را
پرداخت کنند – در حالی که این شرایط غیر قابل پابرجاست و برای چهار سال آینده در سیاست موضوع جنجال
برانگیز است.
در طول مبارزات انتخاباتی مشخص شد که هیچ یک از ائتالف های احتمالی پاسخ های الزم را به پرسشهای
مسائل عدالت جهانی عصر ما را ارائه نه نموده ،و هنوز هم خطر وجود دارد ،شاید گروهای سیاسی طرفین
ادعاهای خود را کاهش دهند .این نمی تواند اتفاق بیفتد!
چیزی که ما می خواهیم! با توجه به سیاست بحران کنونی و افزایش نابرابری اجتماعی جهانی بیایید برای
تحول عادالنه اجتماعی و محیط زیست به خیابان ها برویم .ما میگوییم :دست از سیاست تخریب و بی عدالتی
بردارید! بس کنید به یک سیستم اقتصادی که سود را باالتر از حفظ معیشت ما قرار می دهد .ما نیاز داریم
سیاست و اقتصاد برای همه مردم :برای عدالت اجتماعی جهانی ،سالمتی مبتنی بر همبستگی ،امنیت مادی و
کار خوب ،برای عدالت آب و هوا ،برای محیط زیست اجتماعی کشاورزی ،علیه هرگونه تبعیض بر اساس
افراد و گروه ها .ما خواهان مسدود کردن اجاره و توزیع مجدد دارایی ها و درآمدهای کالن هستیم ،ما خواهان
حقوق مساوی برای همه افراد ،صرف نظر از گذرنامه های آنها ،راههای بدون از خطر و آزادی رفت وآمد
جهانی بدون کدام شرط و شروط.
ما غذای و تغذیه خوب برای همه یکسان می خواهیم .برای این کار دسترسی مشروعیت به زمین و مزارع ،به
عوض جابجای شدن توسط شرکت های بزرگ .ما طرفدار واکسین برای همه مردم در سراسر جهان هستیم،
ما خواهان پایان بحران مراقبت و خواهان یک سیستم درمانی غیر سودی و اجتماعی هستیم! ما خواهان ساعات
ک اری کوتاهتر و یک سیستم توزیع عادالنه کار .ما خواهان عدالت جهانی آب و هوا ،پایان دادن به صنایع
سوخت فسیلی و پرداخت غرامت برای قرن ها استعمار استثمار ،دیگر نه برای آالینده و کثیف ها بلکه برای
مردم!

ما فقط می توانیم از طریق فشار جمعی تغییرات تاثیرگذار بر مسائل سیاسی ایجاد کنیم .بنابراین باما بپیوندید
هم ما در خیابان به دنبال همبستگی متفاوت  -االن و اکنون عدالت
در حالی که بسیاری از رسانه ها در مورد مذاکرات ائتالف گزارش می دهند که گویا مذاکره مانند رقابت
ورزشی بوده است ،این به ما بستگی دارد که نشان دهیم کدام بحران ها واقعا ً نیاز به مذاکره دارند! به همین
دلیل است که ما بخشی از یک اتحاد گسترده جامعه مدنی در چارچوب عدالت در حال حاضر از مورخ
در برلین در خیابان ها می رویم! در حالی که در مذاکرات آینده ائتالف
اکتبر
اکتبر و در
الی
تهدید وجود دارد که تبدیل به یک معامله در تشکیل کابینه جدید ،بنابراین در محل تصمیم گیری ما اعتراض
میکنم تخریب و نمایش انجام می دهیم :ما اجازه نمی دهیم خودمان را مقابل یکدیگر قرار دهیم  -ما به یک تغییر
قاطع اجتماعی و اکولوژیکی نیاز داریم  -االن و اکنون عدالت!

