لحدود تدوم للدبد - :المؤتمر الثالث
نظرة تقييم واستشراف لحركات مكافحة العنصرية  23-21من فبراير 2014
 ، Studierendenhaus / KOZجامعة فرانكفورت دبوكن هايم Mertonstr . 26-28 ،
أقيم قبل عامين  ،اخر مؤتمر لدحدود تدوم للدبد في مدينة فرانكفورت .عامين من الصراعات والتغيرات المستمرة في مكافحة
العنصرية و الحركات ذاتية التنظيم للمهاجرين  .دبين هذه  -وعلى الخص  -انتفاضة اللجئين في شكل العديد من المبادرات القوية ،
العادبرة للحدود الوطنية  -دحتى خارج أورودبا  -وكذلك في ألمانيا.
وقام لجؤن دبتنظيم مسيرة من فورتسبورغ إلى دبرلين  .وقد شهدت دبرلين معسكر ادحتجاج في  Oranienplatzاستمر لكثر من سنة ،
دبوضع الظروف المعيشية للجئين في ألمانيا مرة أخرى على جدول العمال السياسية .لمبيدوسا في هامبورج لم تقم فقط دبسد المسافة
دبين جزر البحر الدبيض المتوسط و مدينة الميناء الشمالي هامبورج  ،ولكن دبنت كذلك تحالف قوي مع السكان للمطالبة القوية دبحق البقاء
 .في دبادن فورتمبيرغ ،قام مجموعة من اللجئين الفغان من المجر دبالسعادة دحقهم في التنقل ووضعو علمة استفهام علي نظام ددبلن من
خلل هذه العملية .محكمة اللجئين في دبرلين نددت دبسياسات الهجرة غير النسانية الممنهحة للدولة اللمانية  .تستمر في دبافاريا،
دحملة إضراب عن الطعام ومسيرات ومعسكرات ادحتجاجية دبحشد العديد من اللجئين وتحدى كل من  Residenzpflichtو
 Asylbewerberleistungsgesetzمع مطالبة قوية للحصول على دحق البقاء  .في مخيمات عبر ألمانيا اقيمت ادحتجاجات دبتنظيم
ذاتي وجولت تهدف إلى كسر العزلة .المقاومة ضد التردحيل مستمرة ومكثفة  .ل يقتصر الوضوح الجديد لنضالت اللجئين على
ألمانيا  ،ادحتجاجات المخيمات تنتعش في وسط المدن الورودبية الكبيرة  :مثل أمستردام وفيينا .في دحين أن سلسلة من الثورات
والضرادبات عن الطعام التي تشهدها العديد من السجون على طول الحدود الورودبية  ،نرى مظاهرات " ل للبصمة " في لمبيدوسا ،
والجلوس في الدحتجاجات في تونس والزدحف الجماعي المستمر ضد أسوار سبتة و مليلية  .في هذه اللحظة نشهد إستمرار عبر
الوطان و تكثيف في النضال من أجل دحرية التنقل.
في نفس الوقت  ،فإننا نواجه قسوة استمرار نظام الحدود الورودبية  ،مما أدى إلى الموت والمعاناة .على الرغم من اهتمام الرأي العام
دبمأساة لمبيدوسا في اكتودبر تشرين الول عام  ،2013يجري دفع مبادرات لتعزيز فرونتكس و إنشاء نظام المراقبة الورودبي
 EuroSURإلى المام .في جميع أنحاء أورودبا نشهد تصاعدا في التحركات العنصرية و الشعبوية  ،وتهديد للنتصارات و النجازات
الهامة التي تحققت خلل العقود الماضية.
تتطلب هذه التطورات إعادة البناء مسادحة سياسية للتواصل والنقاش و التضامن من أجل تعزيز النضال لمكافحة العنصرية واكتساب
القدرة على إعطاء اجادبات جماعية تعترف دبتعدد وتنوع الصراعات  .المؤتمر يجب ان يوفر مسادحة لمناقشات مثمرة  ،و الفضاء دحيث
يمكننا مناقشة الرؤى  ،والنتصارات  ،والستراتيجيات والتحديات و الخفاقات دبطرق تضامنية .
أعد المؤتمر من قبل مناهضي العنصرية ومجموعات التنظيم الذاتي للجئين والمهاجرين والشبكات العادبرة للحدود الوطنية .
التوقيعات الولية والجماعات المحضرة:
نشطاء من  Asylumstrikeدبرلين ،لمبيدوسا في هامبورغ ،منتدى صوت اللجئين ،مخيم ميونيخ ،مردحبا دبكم في أورودبا ،أفريك أورودبا
تفاعل ،ل أدحد غير شرعي هاناو ودارمشتات والمعلمين على طريق ماينز Noborder ،فرانكفورت ،تحالف العمل ضد عمليات التردحيل
الراين والماين NoLager ،دبريمن ،شباب دبل دحدود ) ،,(JOGالمرأة في المنفى والصدقاء ،هالك إيفي دارمشتات ،دحركة اللجئين
سكسونيا أنهالت ،أكتيون  Bleiberechtفرايبورغ ،مجلس هامبورغ للجئين No Lager Halle ،هالي Infomobile ،اليونانAGIS ،
دارمشتات
لمزيد من المعلومات
على شبكة النترنتconference.w2eu.net :
التصالconference@w2eu.net :

البرنامج المؤقت )للتوضيح حول ورش العمل انظر أدناه(:

الجمعة  21فبراير:
 5:00للمبتدئين :نظرة عامة دحول شبكات مكافحة العنصرية واتصالت مختلفة العادبرة للوطان.
 19:30السفر عن طريق الصور  -التسلسل الزمني للصراعات .2014-2012
 08:00افتتاح النقاش  :دبين التعددية والودحدة :رؤى من نضالت اللجئين و المهاجرين مؤخرا

السبت  22فبراير:
 10:00دحتي  - Worldcafé 10:45تأملت ووجهات النظر
 11:00دحتي  01:00ورشة عمل الشق الول
 (1كيف ترتبط دحريتك دبحريتي؟ مناهضي العنصرية من مواقع انطلق مختلفة.
 (2النضالت المحلية للجئين ، sans-papiers ،ونشطاء طول اطراف ومراكز أورودبا .طرق الهجرة عبر اليونان الجزء .1
 (3وقف التردحيل  -دبين عمل المطار ودعم العمل المستمر.
 (4التفكير الناقد لعمل الدعم ذات الدوافع سياسية في مخيمات الجئين .
 (5دبين الصحراء والبحر :النضال من أجل دحرية الحركة في العبور ،أفريك أورودبا جزء .1
 (6تذكر وتدخل .فورة القتل  NSUونضال الفقيد.
 ( 7للحصول على الحق النساني في البقاء .الوضع الخاص لطالبي اللجوء من يوغوسلفيا السادبقة.
 15:00دحتي  05:00ورشة عمل فتحة الثاني
 ( 8من الكفاح ضد معسكر الجئين الي استئجار السياسة.
 ( 9صدع آخر في الجدار .مطالب واستراتيجيات ضد نظام الحدود الورودبي دبعد الموجة الخيرة من نضالت المهاجرين ومأساة
لمبيدوزا.
 (10ضد ددبلن الثالث والظنظمة التردحيل الداخلية الورودبية.
 (11كيف يمكن ردبط النضالت المحلية والعابرة للحدود الوطنية  -المثال أفريقيا  -أورودبا ،الجزء .2
 "(12محطة كامب التردحيل" في إيشنهوتنستاد في أغسطس  /سبتمبر عام .2014
 (13في الظلم :طويل المد " "Geduldeteو "."MitwirkungspflichtverletzerInnen
 (14نضال غير المواطنين  -تأملت نظرية ونبضات عملية.
 19:00دحتي  09:00مساء،التقاش المسائي  :أي أزمة؟ أية دحدود؟ كيف ولماذا الردبط دبين النضال لمكافحة العنصرية والمحاردبة
الجتماعية ضد التقشف.

الحد  23فبراير
 10:00حتي  12:00ورشة عمل الشق الثالث
 (15أي أزمة؟ أية دحدود؟ نقاش دحول المنصة من مساء السبت.
 (16الشبكات عبر الوطنية :ترتيبات لمزيد من التعاون Migrationroute .اليونان جزء .2
 ( 17المقاومة عبر الوطنية ضد تعدين اليورانيوم في  Faleaمالي.
 ( (18الهجرة من دبلغاريا ورومانيا :التدخلت ضد  precarizationوالستغلل والعنصرية.
 ( (19تعبئة اليمينيون ضد اللجئين  -التوفيق دبين النضالت اليسارية؟
 (" (20مكافحة العنصرية والتمييز على أساس الجنس " :نحو تحرير المرأة.
 ( (21الكرفان الدولي الى دبروكسل :التعاون العادبر للحدود الوطنية.

 2 -12.30دبعد الظهر النقاش النهائي

