!فراخوان جمعی از پناهجویان ایرانی و افغانستانی در اعتراض به وضعیت بد پناهندگی در کشور آلمان

ما جمعی از پناهجویان ایرانی و افغانستانی در ایالت بادن وورتمبرگ که بنا به فراخوان قبلی در تاریخ  ۴مه  ۲۰۱۹در
،شهر کالسروهه یک آکسیون را در اعتراض به وضعیت بد پناهندگی با مطالبات مشخص سازماندهی و برگزار کردیم
اکنون بر آنیم که در ادامه کمپین اعتراضی که اعالم کرده بودیم و برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات بر حق خود و
نیز به دلیل عدم پاسخگویی هیچ نهاد یا سازمان مرتبط به پناهندگی در آلمان ،اعتراض دیگری را سازمان داده و اینبار
خطاب به تمامی پناهندگان در سراسر آلمان و انسانهای آزادیخواه در این کشور بخواهیم تا در دست یابی به حقوق انسانی
خود و در اعتراض به شرایط بد پناهندگی و شدت یافتن طرح ها و قوانین ضد پناهنده ما را یاری داده و با ما همصدا شوند
تا نگذاریم که انسان های بیشتری قربانی سیاستهای راست و پناهنده ستیز وزیر کشور آلمان و دولت ائتالفی این کشور
.شوند
از احزاب و سازمان های آلمانی ،دانشجویان ،دانش آموزان و مردم مترقی و برابری طلب در آلمان و همچنین از کلیه
سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی و افغانستانی در خارج از کشور و مخصوصاً کشور آلمان خواهانیم که با حمایت و
بسیج اعضا و هواداران خود در آلمان ما را در رسیدن به حقوق انسانی خود همراهی کنند .خواستها و مطالبات ما
:همانگونه که در فراخوان قبلی هم داده شد بدین شرح است
بازگشایی و به جریان انداختن پرونده های بسته شده متقاضیان پناهندگی1 .
رسیدگی مجدد به تقاضاهای پناهندگی2 .
ممنوعیت اخراج و دیپورت به ایران و افغانستان3 .
به رسمیت شناختن ما به عنوان پناهجویان سیاسی 4 .
رسیدگی به وضعیت کمپ های پناهندگی5 .
دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی ،آموزشی و زیستی مساعد شایسته انسان 6.

ما همه پناهندگان و انسانهای آزادیخواه و معترض به وضعیت موجود در زمینه پناهندگی در آلمان را فرا می خوانیم تا در
حضور به هم رسانند تا) (Karlsplatzروز پنجشنبه 2019.07.04ساعت  14:30در شهر اشتوتگارت در کارلسپالتز
مانع از تصویب بیشتر قوانین ضد پناهندگی و لغو تمامی قوانین راست گرایانه و ضد پناهنده شویم و حقوق انسانی و بر
.حق خود را مطالبه نماییم
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