
 العنصرية تخصنا جميعا!
 تفكر وقاوم!

 انضم للصمود!

  الممارسات العنصرية الكائنة في كل مكان في مجتمعنا2013يناقش مهرجان ضد العنصرية 
   لن العنصرية ليست مجرد عارضا ، وفي الوقت نفسه ابراز طرق المكافحة ضد تلك الممارسات 

 من العوارض، بل جزءا تأصلت جذوره في المجتمع.   
 فنحن نريد في مهرجان هذا العام ابراز البنية العنصرية في المجتمع ومن ثم العمل علي مكافحتها

 .  وتعتبر سبل المكافحة ضد العنصرية في المانيا متنوعة، كما ان لها تاريخها الطويل. الهدف من
 المهرجان خلق مكان يتم فيه تأييد الوجوه المختلفة للمكافحة،علوة علي الحكي عنها والتضامن معها.

 وبناء شبكة واسعة له في جميع أنحاء المانيا. وينبغي علي كفاحنا ان يستمر تنظيمه ذاتيا
 نحن نقول ان" العنصرية تخصنا جميعا"لن السلوك العنصري في المانيا يطبع كل واحد منا:سواء

 الذين تمسهم العنصرية بشكل مباشر او الذين يتكسبون منها.
 لقد تم اقصاء جزء كبير من المجتمع عن طريق العنصرية من خلل نظام قمعي ( كما في سياسات

 التعامل مع المهاجرين واللجئين).
 اما الجزء المتبقي فانه يتكسب من ذلك القصاء لنهم يفهمون فقط ابراز ظهورهم في جميع

 المستويات المجتمعية،ومنفذهم الي المشاع المجتمعي والشركاء. ويعد الحرمان من الحقوق الساسية،
 القصاء، الترحيل، التجريد اليومي من الكرامة، التهديد والموت لهم التبعات التي يواجهها هؤلء

 الذين تركوا يعيشون تحت رحمة العنصرية. لذا لبد ان نتعاون معا من أجل محاربة هذا العنف
 المتأصل في المجتمع. ولكي يتم مواجهة العنصرية بفاعلية فلبد من ان يكزن كل واحد منا علي

 وعي بدوره ومسؤوليته تجاه هذا السلوك العنصري المستنفذ.
 في هذا العام ايضا سيتم في هذا المهرجان ضد العنصرية التركيز علي هؤلء الين مستهم العنصرية

 بسوء.
 علوة علي ذلك يخلق المهرجان من جديد منصة للتبادل كي يكون رأي عام بديل لما هو متحكم في
 العلم اللماني من ابراز الصورة كضحية او فاعل. نحن نريد من خلل المهرجان تطوير افكار
 ابداعية معا لتعزيز الصمود وفتح أفاق جديدة. وتتضمن استراتيجية المكافحة ضد العنصرية ايضا
 المكافحة ضد الرأسمالية. نحن ندعو كل من يريد ان يحارب ضد المعايير غير النسانية للمشاركة

 في المهرجان.
 وبرنامج المهرجان هو فني وسياسي ، توجد عروض علي المنصة وقراءات ومناقشات ومعارض
 ومسرح وسينما وورش عمل وبرامج أطفال. ولكي نؤسس لهذا المكان المتنوع فنحن نحثكم علي
 لقائنا والتعرف بنا من أجل المزيد من العلم والمعرفة والفهم ، كذلك قضاء وقت مرح وأكثر.
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 التعامل مع المهاجرين واللجئين).
 اما الجزء المتبقي فانه يتكسب من ذلك القصاء لنهم يفهمون فقط ابراز ظهورهم في جميع

 المستويات المجتمعية،ومنفذهم الي المشاع المجتمعي والشركاء. ويعد الحرمان من الحقوق الساسية،
 القصاء، الترحيل، التجريد اليومي من الكرامة، التهديد والموت لهم التبعات التي يواجهها هؤلء

 الذين تركوا يعيشون تحت رحمة العنصرية. لذا لبد ان نتعاون معا من أجل محاربة هذا العنف
 المتأصل في المجتمع. ولكي يتم مواجهة العنصرية بفاعلية فلبد من ان يكزن كل واحد منا علي

 وعي بدوره ومسؤوليته تجاه هذا السلوك العنصري المستنفذ.
 في هذا العام ايضا سيتم في هذا المهرجان ضد العنصرية التركيز علي هؤلء الين مستهم العنصرية

 بسوء.
 علوة علي ذلك يخلق المهرجان من جديد منصة للتبادل كي يكون رأي عام بديل لما هو متحكم في
 العلم اللماني من ابراز الصورة كضحية او فاعل. نحن نريد من خلل المهرجان تطوير افكار
 ابداعية معا لتعزيز الصمود وفتح أفاق جديدة. وتتضمن استراتيجية المكافحة ضد العنصرية ايضا
 المكافحة ضد الرأسمالية. نحن ندعو كل من يريد ان يحارب ضد المعايير غير النسانية للمشاركة

 في المهرجان.
 وبرنامج المهرجان هو فني وسياسي ، توجد عروض علي المنصة وقراءات ومناقشات ومعارض
 ومسرح وسينما وورش عمل وبرامج أطفال. ولكي نؤسس لهذا المكان المتنوع فنحن نحثكم علي
 لقائنا والتعرف بنا من أجل المزيد من العلم والمعرفة والفهم ، كذلك قضاء وقت مرح وأكثر.

 مهرجان ضد العنصرية
 2013. اغسطس 18.-16
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 .  وتعتبر سبل المكافحة ضد العنصرية في المانيا متنوعة، كما ان لها تاريخها الطويل. الهدف من
 المهرجان خلق مكان يتم فيه تأييد الوجوه المختلفة للمكافحة،علوة علي الحكي عنها والتضامن معها.
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