
فرودلسود\اينولوك يف  دودح الب ميخم    
 ةنوكم ةحوتفم ةكبش  فرط نم  مظنم وهو .دودح الب ميخم اينولوك يف دقعيس ويلوي 22 ىلإ 13 نم
 .ةيرصنعلا ةحفاكم يف نيطشان  دارفا و تاعومجم نم

 ،تارهاظم ،ةطشنا ىلعادامتعا ،يعامج لكشب ةيرصنعلا ةضهانمل اءاضف ميخملا نوكي نأ ضرتفي
 ةيرصنعلاو ةيمويلا ةيرصنعلا :ةيلاتلا عيضاوملا ةيلاعفب شقانن نأ ديرن نحن. .لمع شاروا و تاشقانم
 و ني /تائجالل ةيشيعملا فورظلا ،)antiziganism( مزنجيستنا،ةرجهلا يف مكحتلا ،ةيتسسؤملا
  .خلا ،رامعتسالا ،ةرجهلا و ب ورهلا بابسا، ني/تارجاهملا

 سيل ثيحب  .يرصنعلا ءاصقإلا نم نيررضتم مهسفنأ مه  وسيل  ميخملا يمظنمو تامظنم نم ريثك
 ناكم يف ةماقإلا طرش عم نكسلا ،ءوجللا يبلاط ميخم يف ةايحلا ،ةرجهلا و بورهلاك براجت مهيدل
 نودري ال مهنكلو .ةطرشلا فرط نم فنعلاو يرصنعلا شرحتلا ،)Residenzpflicht( دودحم
 تاريغتلاف  !نايحألا نم ريثك يف مهسفنأ اهنم نودفتسي ةيعضو .ةيرصنعلا ةيعضولا هذه  لبقت اضيأ
 !كلاذل ضاخت نأ بجي كراعم كانه لب ةطاسبب ثدحت ال

 ةعومجم ،.ةلزعلاو لذلا ماظن دض اراركتو ارارم  مهسفنا نوعفادي  يرصنعلا زييمتلل نو/تاضرعتملا
 Roma امور، )POC: People of Color(  رولوك فوا لبيب ،ني/تاطشانلا ني/تائجاللا نم
 ةسايسلل ةبسنلاب ةريبك ةلكشم لثمت ةمواقملا هذه .ايناملا يف ةريثك نكامأ يف نومواقي  كلذ ىلإ امو
 !ربكأ ةلكشم حبصت نا بجي و ،دالبلا هذه يف ةيرصنعلا
 ،ءاقلل اناكم نوكي نأ نكمي اينولوك دودح الب ميخم .ةيرصنعلل ةضهانملا تالاضنلا هذه  زيزعت بجي
 .نماضتلل و براجتلا لدابتل  ،تاكبش نيوكتل
 اذهل .ليبقلا اذه نم ميخم يف ةكراشملا وا ميظنتلا لجأ نم تايناكمالا سفن مهيدل سانلا لك سيل
:ةيتالا ءايشالا ميخملا يف دجوت ببسلا

 ينوناقلا معدلا 
 .عمجتلا قح وا (Residenzpflicht ) ةماقإلا طرشب لالخالا ،ميخملا راطا يف عمقلا ةلاح يف
 طرش لوح ةلئسأ مكيدل تناك اذإ .ةلوؤسملا تاطلسلل اهئالدال ةرايزلل نيوانع اضيأ كانه نوكيس
 :)ةغل يأب( يلاتلا ينورتكلالا ناونعلاب اولاصتا  ،ةماقإلا

residenzpflicht-nbc@riseup.net 

يلاملا معدلا
 يف ربدت نا نكمي مايخلاو مونلا سايكأ .ةيئاذغلا داوملاو تالفاحلا ،تاراطقلا ركاذت ،لاثملا ليبس ىلع
.ميخملا

) Empowerment Sٍpaces( تاحاسملا نيكمت
ةرجهلا و ةيرصنعلا عم  ةبرجت مهيدل نيذلا صاخشألل طقف ةحوتفم ةنكما وا تاحاسم   .

)Awareness( يعولا ةعومجم
.ساسحلاو لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع لماعتلا معدت لكايه

ةطشنالا لاكشأ



ةطشنالا لاكشأ
 كراشي نا  نكمي لكلا نأ مهملا نم .ةطشنالا لالخ دختملا رطخلا ىدم لوح كرتشم قافتا كانه
.ةقلطم ةينمأ تانامض ادبا دجوت ال كلاذ عم .نامألاب رعشيو

تارارقلاو تالاصتالا
 لكشب تارارقلا ذاختاو ةشقانم نكمملا نم نوكي نأ يغبنيو .ةفلتخم تاغل ىلإ تامجرت كانه نوكيس
.كرتشم

 دض  ةطشنالا نم ةعومجم فرودلسود راطم يف ويلوي 21 موي مظنتس ،جاجتحالا  ميخم راطا يف 
.مويلا اذه لالخ طقف  روضحلا اضيأ نكمملا نمو .ليحرتلا

 يأب( ينورتكلإ ناونعلا ىلا ةلاسر بتكا  ،نيعم معد ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ وأ ةلئسأ كيدل تناك اذإ
noborder-ol@riseup.net :ىلإ )ةغل

http://noborder.antira.info/  :رظنا تامولعملا نم ديزمل

!ةيرصنعلا دض
!دودح الب ملاع لجأ نم
!نآلا !انه !نيئجاللا قوقح

فرودلسود / اينولوك يف  2012 ماعل دودح الب  ميخم دادعإ ةنجل نم ضعب


