نسخه آزمایشی نمونه
اولیه  /در روزنامه ها
جنگ های قدیمی و جدید ادامه دارد تا مناطق بی شماری از جهان را ویران کنند ،اروپا به طور مداوم قدرت
استعماری خود را راه اندازی می کند و خشونت و فقر باعث می شوند میلیون ها انسان فرار کنند  .حتی
مرزها به فاصله دورتر منتقل می شوند و دریای مدیترانه به گور دسته جمعی تبدیل می شود .درسوئیس
مردم در مورد تجارت برده در لیبی خشمگین هستند و در عین حال از کاهش تعداد درخواست های پناهندگی
خوشحال هستند.
جنبش ضد نژادپرستانه در همه جبهه ها در سال  ۲٠۱۸مورد نیاز است .مراکز فدرال رابطه بین غیرنظامیان
و پناهجویان را دشوارتر می کنند و بسیاری را به انزوا می رانند .وضعیت  Fموقت هزاران تن را
درمعرض موقعیت بی ثبات طوالنی مدت قرار می دهد و از یک زندگی مستقل و خودمختار در سوئیس
جلوگیری می کند .جنبش سمت راست "برای قوانین منسجم و مستقل بدون کاغذ ها" که برای جلسه پارلمانی
پاییز اعالم شد ،می خواهد حقوق اساسی ،مانند حق بیمه بهداشت و یا حق مدرسه برای کودکان ،به افراد غیر
قانونی را برای کسانی که بدون اقامت هستند  ،رد کند .کمک های اضطراری در کانتون هایی مانند زوریخ یا
ژنو که استراتژی های سرکوبگرانه در آن مناطق مورد امتحان قرار می گیرد ،حذف شده است تا افراد
مجبور به ترک آنجا شوند .سوئیس در ماه دسامبر  ۱٠سال عضویت دوبلین را جشن می گیرد و در این دهه
 ۳٠هزار دیپورت را در کشورهای اتحادیه اروپا به عهده گرفته است .با مرگ مایک ،یک فرد بدون کاغذ و
عضو گروه ژان دووتیو در لوزان ،در ماه مارس پنجمین فرد غیر سفید درطول  ۱۸ماه در دست پلیس کشته
شد .این نکته غم انگیز  ،کوه یخی است.
در ۱۶ژوئن بیش از ۵٠سازمان ،مردم را به تظاهرات سراسری درکشور تحت عنوان " بین ما هیچ مرزی"
فرا می خوانند  .ضد نژادپرستی باید با گرایش های سرکوبگرانه و بیگانه هراسی بین انسان ها و در سطح
های بین المللی ایستادگی کند!
مطالبات تظاهرات:
• توقف محرومیت ،اخراج و بازگشت اجباری  -بله ،به آزادی حرکت
• توقف مراکز پناهندگی که به زندانها شبیه هستند  -بله ،برای محل سکونی باز و نزدیک به مردم
• توقف سرکوب و خشونت های پلیس  -بله ،برای قانونی کردن افراد غیر قانونی
• توقف از بین رفتن دوبلین  -بله به قانون واقعی پناهندگی در سوئیس و در اروپا
• توقف اقدامات ریاضت اقتصادی  -بله ،برای زندگی انسانی برای همه
• توقف استثمار کشورهای جنوب  -بله ،به همکاری و احترام متقابل
• توقف مجازات همبستگی  -بله ،به یک جامعه باز ،متعهد و شجاع

