
"Um Freiheit zu erringen, darf sich der Mensch nicht in der Schlange anstellen, sondern muss diese  

durchbrechen"  Che Guevara 

Einladung von Flüchtlingen für jeden einzelnen Flüchtling, der unsere Stimmen hört 

Diese Einladung ist von Menschen geschrieben, die im Angesicht der langsamen Zermürbung der 

Flüchtlinge, der Zerstörung ihrer Legitimiät als Menschen, der ihr Leben bestimmenden 

menschenverachtenden Gesetze und des Lebens in der untersten Schicht der Gesellschaft auf die Straßen 

gehen. Sie tun dies, um auf die ungerechten und unmenschlichen Verhältnisse aufmerksam zu machen 

und die Abschaffung der Flüchtlingsheime und der Residenzpflicht, den Abschiebestopp und die 

Schaffung eines menschenwürdigen Lebens für alle Flüchtlinge laut einzufordern. 

Diese Einladung ist an euch gerichtet, die ihr unter diesen Bedingungen leben müsst, genauso fühlt wie 

wir und die Notwendigkeit zur Veränderung erkannt habt. Mittlerweile sind fünf Monate seit dem Beginn 

der Protestbewegung vergangen. Unsere Stimmen sind lauter geworden durch die Ausweitung auf weitere 

deutsche Städte, durch ein erhöhtes Bewusstsein und eine erhöhte Bereitschaft in der Presse, innerhalb 

der deutschen Bevölkerung und der Flüchtlinge selbst. Nun ist der Zeitpunkt für einen größeren und 

ausgedehnteren Schritt gekommen. 

In diesem Sinne werden sich Flüchtlinge aus ganz Deutschland, die gegen diese Lebensbedingungen 

protestieren, gemeinsam und organisiert durch Flüchtlinge selbst, ohne Einmischung von Parteien und 

Gruppen, am 8. September 2012 in Richtung Berlin bewegen. Ein Ziel, das die Zentrale für die 

Öffentlichkeit darstellt, ein Ort, an dem Entscheidungen gefällt werden über unser Leben. 

Die Bewegung wird im Süden Deutschlands in der Stadt Würzburg beginnen und teils mobil, teils zu Fuß 

auf zwei Strecken stattfinden. Die längere Strecke durch den Westen und den Norden wird mit Fahrzeugen 

bewältigt. Es wird dafür gesorgt, dass ausreichend Fahrzeuge vorhanden sind, damit ihr, die aus dem 

Norden oder Westen kommen, euch anschließen könnt. Die beiden Strecken werden sich zuletzt in Berlin 

zusammenschließen. 

Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir durch euer Mitmachen, durch unsere lautgewordeneren Stimmen 

und unsere Anwesenheit in Berlin, den Verantwortlichen aus der kürzesten Distanz unsere menschlichen 

Forderungen entgegenschreien und unsere Rechte einfordern, sodass die Geschichte Deutschlands über 

die notwendig gewordene Achtung der Menschenwürde im Jahre 2012 Zeugnis ablegen wird: 

- Stopp der inakzeptablen Abschiebung von Menschen, die für das Erreichen von Freiheit und Sicherheit 

ihre Länder verlassen müssen. 

- Abschaffung der Residenzpflicht, die die Menschen in ihrer Lebensfreiheit einschränkt. 

- Abschaffung der Flüchtlingsheime, die die Menschen aus der Gesellschaft isolieren und sie zu 

Aussätzigen machen. 

Wir warten darauf, dass ihr uns für nähere Informationen kontaktiert und eure Solidarität bekundet für die 

Bewegung, organisiert von Flüchtlingen für Flüchtlinge und kämpfend für ein besseres Lebend. Wir 

müssen Seite an Seite Widerstand leisten, Seite an Seite kämpfen, um schließlich das bessere Leben zu 

genießen, das wir selbst errungen haben. 

Den Menschen kann man einsperren, aber seine Gedanken können trotzdem die weiten Felder der 

Freiheit erreichen. 

 "رسالت یک انسان برای بدست آوردن آزادی در صف ایستادن نیست، بلکه برهم زدن صف است"

         

 چه گوارا 

 دعوت نامه ای از سوی پناهجویان برای تک تک پناهجویانی که صدای ما را می شنوند.

دگرگونی این دعوت نامه از طرف کسانی است که با دیدن مرگ تدریجی پناهجو در شرایط پناهندگی، 

هویت انسانی او، حاکمیت قوانین غیرانسانی بر زندگیش و زندگی در الیه های زیرین اجتماعی بر آن 

شدند تا به خیابان بیایند و تمام بی عدالتی ها و رفتارهای غیرانسانی را در قالب اعتراضی خیابانی و 

داشتن قانون محدودیت تردد، آشکار در چهارچوب خواسته هایی همچون برکندن هایم های پناهندگی، بر

 حذف قانون دیپورت پناهنده و ایجاد شرایط زندگی انسانی برای تمام پناهندگان فریاد بزنند.

این دعوت نامه برای شماست، برای شمایی که در این شرایط زندگی می کنید، شمایی که آنرا همچون 

 ما لمس می کنید و ضرورت مبارزه برای تغییر آن را در میابید.

اکنون پنج ماه از آغاز این جنبش اعتراضی می گذرد و با انتشار آن به شهرهای مختلف آلمان، ضمن بلندتر 

شدن صدایمان و آگاهی و آمادگی جامعه رسانه ای و مردمی آلمان و پناهجویان قدمی بزرگ تر و فراگیرتر 

 برداشته خواهد شد.

رایط زندگی حاکم معترضند در حرکتی هماهنگ و در این راستا تمام پناهجویان سراسر آلمان که به ش

سپتامبر  8برنامه ریزی شده توسط پناهجویان و بدون دخالت هیچ نهاد و حزبی به صورت همزمان در تاریخ 

حرکت خود را به سمت برلین، مقصدی که شاهرگ رسانه ای آلمان و مکان تصمیم گیری در مورد  2102

 واهند کرد.قوانین حاکم بر زندگی ماست، آغاز خ

این حرکت در جنوب آلمان از شهر ورتسبورگ آغاز خواهد شد و در دو مسیر سواره و پیاده به سوی برلین 

ادامه خواهد یافت. مسیر سواره که قسمت غربی و شمالی آلمان را پوشش می دهد بلندتر بوده و این 

تید به ما بپیوندید تا در امکان را فراهم می سازد تا شما که در شهرهای غربی و شمالی ساکن هس

 نهایت در هر دو گروه به صورت همزمان در برلین بار دیگر به یکدیگر بپیوندند.

امید ما بر آن است تا با پیوستن شما، ضمن بلندتر شدن صدایمان و حضور در برلین، در نزدیکترین فاصله 

ا چنان طلب کنیم که تاریخ آلمان ممکن به مخاطب فریاد اعتراضمان، بار دیگر خواسته های انسانی خود ر

 سخن بگوید: 2102از ضرورتِ یافتِن رعایت انسان در سال 

 لغو قانون غیرقابل قبول دیپورت برای انسانی که برای یافتن آزادی و امنیت کشورش را ترک کرده است

 لغو محدوده تردد پناهجو

 برچیدن هایم های پناهندگی

العات بیشتر با ما تماس بگیرید و همبستگی خود را در حرکتی ما منتظر شما هستیم تا برای کسب اط

که توسط پناهجو و برای پناهجو و زندگی بهتر است اعالم کنید. ما باید درکنار یکدیگر مبارزه کنیم، در کنار 

 یکدیگر بجنگیم و طعم زندگی بهتر را زمانی که خودمان آن را ساخته ایم بچشیم.

 

 اما ذهن او همچنان می تواند دشت های آزاد را بیابد.انسان را می توان حبس کرد 

 


