
ڈیمو انقل ب کیپناہ گزینوں                    -

ملک بدری اور ،Residenzpflicht Lager   توڑ

               Oranienplatz میں Protestcamp 2 سے pm سے شروع

23مارچہفتہ  rd، 201

( ورژنبروشر  )                    

نہیں ہے حق یہ بنیادی جرمن اور اس وجہ سے نہیں ہے مدعا علیہ، میں بارے کے حق کا آزادی تحریک کی کہ کہا نےانہوں  . 
"(Residenzpflicht 2013فروری ، جج میں جرمن مقدمے کی سماعت میں بارے کے )

 نسل پرستی اور قوم پرستی کے قوانین ہے کہ پناہ گزینوں کی انسانی حقوق سے اوپر "جرمن حقوق" پر فائز کے خلف مزاحمت ایک سال
کے نشان تک پہنچ گئی ہے.

  کی مخالفت میں اقدامات پھیلنے شروع کر دیا. جلد ہی اسLagerpflicht کے پناہ گزین میں احتجاجی کیمپ جرمنی بھر میں، براہ راست 2012مارچ 
  سے برلن کلومیٹر مارچ، ایکWürzburg 600 کے ظالم پریکٹس کو قبول کرنے سے انکار کر، پناہ گزینوں کے ایک Residenzpflichtکے بعد، 

  پرOranienplatzبس ٹور کراسنگ مغربی اور شمالی جرمنی کی طرف سے اظہار یکجہتی کے لئے حمایت کا اعلن کیا. برلن میں آمد میں تیزی سے 
  لوگوں کو جرمن پارلیمنٹ میں ہمارے ڈیمو میں شمولیت اختیار کی. ہم نے نائجیریا سفارت خانے پر قبضہ کر6،000احتجاجی کیمپ کے بانی بن گئے. 

  کے ساتھ نائجیریا تعاون، ملک بدری کا بندوبست کرنے کے لئے ذمہ دار کارپوریشن کے خلف احتجاج ہے. ہمFrontexلیا، دونوں جرمن ریاست اور 
  گیٹ میں بھوک ہڑتال شروع کی. ہم نے ایک ترک کر دیا اسکول کی عمارت پر قبضہ کر لیاBrandenburger پر 24thمیں سے کچھ اکتوبر کے 

 مہاجرین اور ہماری تحریک کے لئے سیاسی بنیادی ڈھانچے کے لئے ایک محفوظ جگہ بنانے کے لئے ہے. لیکن، ہماری تحریک اور ہمارے مطالبات کا
 سامنا، سیاستدانوں کو دوسرے راستے نظر نہ صرف جاری، وہ بیشرمی سے عوامی بحث جوڑتوڑ کرنے کی کوشش ہے. ان دعووں کے بارے میں "پناہ

. وہ اسے حاصل نہیں ہے.stigmatize اور ہمارے ارادوں کو victimizeاستعمال کی اطلع" ہماری وجہ 

ہم گلیوں میں رہیں گے. ہم مزاحمت جاری رکھیں گے.ہم ج ب تک ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں خاموش نہیں رکھا جائے گا.

.جلوطن کرنا بند کرو!1

 ملک بدری ایک پرانی نسل پرست نوآبادیاتی دور میں واپس تخریھن عمل ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی مہاجرین پر جنیوا کنونشن
کے مطابق، پناہ گزین ایک ملک پر نہیں کی جائے گی جلوطن کر دیا گیا جہاں وہ زندگی اور آزادی کے لئے ایک خطرہ کا سامنا ہے.

  سے زیادہ مہاجرین اور تارکین وطن کو یورپی یونین کی حدود پر گزشتہ دو دہائیوں کے دوران حراست میں ہلک ہو چکے ہیں اور ملک بدری000 15
 Frontex، انسان تھے اور doublespeaksکے دوران میں. جیسا کہ گزشتہ سال کے پناہ گزین کی مزاحمت کیا، جبکہ یورپی یونین نے انسانی حقوق 

 نے قتل کیا جا رہا ہے. پناہ گزینوں کے حقوق کی منظم طریقے سے نظر انداز کر رہے ہیں. نام نہاد ڈبلن سسٹم، یورپ وسیع داخلی ملک بدری کے نظام
 کو قائم کرنے کا ارادہ اپریٹس، اس امر کو یقینی بناتی ہے کہ پناہ گزینوں کی نقل و حرکت یورپی حکام کے کنٹرول کے تحت مکمل طور پر ہے. تحفظ ہم
 کس طرح حاصل اگر ہم اٹلی، جہاں ہم بے گھری میں رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کے طور پر ممالک کو واپس ملک بدر کر دیا کر سکتے ہیں؟ کوئی

 سماجی فائدہ کے نظام کہاں ہے؟ ہم نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے میں ایک کارروائی کا اعلن کیا ہے ڈبلن سسٹم اور پناہ گزینوں
کی زندگی پر اس کے خوفناک اثرات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں اضافہ کرنا ہے.

 جرمنی میں ایک پناہ کا نظام نہیں ہے، یہ ایک مؤثر ملک بدری کا نظام ہے. یورپی یونین نے غیر قانونی طور پر پناہ گزینوں کے لیبل کی طرف سے اس
  ہے. لیکن کوئی انہیں یورپ میں داخل ہونے میں قانونی طریقہ ہے. لوگ غیر قانونی نہیں ہیں، وہ نوآبادیاتی نظریات کیjustifiesکی پالیسیوں 
racializedنظریات کی طرف سے غیر قانونی بنا دیا ہے. جبکہ یورپی پاسپورٹ رکھنے والوں کے آزادانہ طور پر منتقل کر سکتے ہیں، دوسروں کو  

 یہی حق سے محروم کر رہے ہیں. ج ب جرمنی نے بین القوامی کارپوریشنز کے ساتھ خصوصی معاہدوں پر دستخط، میں قدرتی وسائل تک رسائی کو
 یقینی بنانے پناہ گزینوں کے ممالک. جمود نوآبادیاتی طرز عمل، جہاں غیر مساوی طاقت تعلقات استحصال کے نتیجے میں ایک تسلسل ہے. اقتصادی

 حالت اس طرح کے طرز عمل کی قیادت ہے کہ ان کے گھروں سے تعلق رکھنے والے افراد مجبور ہیں. جو خوفناک اور سچا سوال کا جوا ب ہے: کیوں
ریاست اقتصادی اور سیاسی پناہ گزینوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟

2 .Residenzpflicht!ختم 
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ڈیمو انقل ب کیپناہ گزینوں                    -

ملک بدری اور ،Residenzpflicht Lager   توڑ

               Oranienplatz میں Protestcamp 2 سے pm سے شروع

23مارچہفتہ  rd، 201

( ورژنبروشر  )                    

نہیں ہے حق یہ بنیادی جرمن اور اس وجہ سے نہیں ہے مدعا علیہ، میں بارے کے حق کا آزادی تحریک کی کہ کہا نےانہوں  . 
"(Residenzpflicht 2013فروری ، جج میں جرمن مقدمے کی سماعت میں بارے کے )

 نسل پرستی اور قوم پرستی کے قوانین ہے کہ پناہ گزینوں کی انسانی حقوق سے اوپر "جرمن حقوق" پر فائز کے خلف مزاحمت ایک سال
کے نشان تک پہنچ گئی ہے.

  کی مخالفت میں اقدامات پھیلنے شروع کر دیا. جلد ہی اسLagerpflicht کے پناہ گزین میں احتجاجی کیمپ جرمنی بھر میں، براہ راست 2012مارچ 
  سے برلن کلومیٹر مارچ، ایکWürzburg 600 کے ظالم پریکٹس کو قبول کرنے سے انکار کر، پناہ گزینوں کے ایک Residenzpflichtکے بعد، 

  پرOranienplatzبس ٹور کراسنگ مغربی اور شمالی جرمنی کی طرف سے اظہار یکجہتی کے لئے حمایت کا اعلن کیا. برلن میں آمد میں تیزی سے 
  لوگوں کو جرمن پارلیمنٹ میں ہمارے ڈیمو میں شمولیت اختیار کی. ہم نے نائجیریا سفارت خانے پر قبضہ کر6،000احتجاجی کیمپ کے بانی بن گئے. 

  کے ساتھ نائجیریا تعاون، ملک بدری کا بندوبست کرنے کے لئے ذمہ دار کارپوریشن کے خلف احتجاج ہے. ہمFrontexلیا، دونوں جرمن ریاست اور 
  گیٹ میں بھوک ہڑتال شروع کی. ہم نے ایک ترک کر دیا اسکول کی عمارت پر قبضہ کر لیاBrandenburger پر 24thمیں سے کچھ اکتوبر کے 

 مہاجرین اور ہماری تحریک کے لئے سیاسی بنیادی ڈھانچے کے لئے ایک محفوظ جگہ بنانے کے لئے ہے. لیکن، ہماری تحریک اور ہمارے مطالبات کا
 سامنا، سیاستدانوں کو دوسرے راستے نظر نہ صرف جاری، وہ بیشرمی سے عوامی بحث جوڑتوڑ کرنے کی کوشش ہے. ان دعووں کے بارے میں "پناہ

. وہ اسے حاصل نہیں ہے.stigmatize اور ہمارے ارادوں کو victimizeاستعمال کی اطلع" ہماری وجہ 

ہم گلیوں میں رہیں گے. ہم مزاحمت جاری رکھیں گے.ہم ج ب تک ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں خاموش نہیں رکھا جائے گا.

.جلوطن کرنا بند کرو!1

 ملک بدری ایک پرانی نسل پرست نوآبادیاتی دور میں واپس تخریھن عمل ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی مہاجرین پر جنیوا کنونشن
کے مطابق، پناہ گزین ایک ملک پر نہیں کی جائے گی جلوطن کر دیا گیا جہاں وہ زندگی اور آزادی کے لئے ایک خطرہ کا سامنا ہے.

  سے زیادہ مہاجرین اور تارکین وطن کو یورپی یونین کی حدود پر گزشتہ دو دہائیوں کے دوران حراست میں ہلک ہو چکے ہیں اور ملک بدری000 15
 Frontex، انسان تھے اور doublespeaksکے دوران میں. جیسا کہ گزشتہ سال کے پناہ گزین کی مزاحمت کیا، جبکہ یورپی یونین نے انسانی حقوق 

 نے قتل کیا جا رہا ہے. پناہ گزینوں کے حقوق کی منظم طریقے سے نظر انداز کر رہے ہیں. نام نہاد ڈبلن سسٹم، یورپ وسیع داخلی ملک بدری کے نظام
 کو قائم کرنے کا ارادہ اپریٹس، اس امر کو یقینی بناتی ہے کہ پناہ گزینوں کی نقل و حرکت یورپی حکام کے کنٹرول کے تحت مکمل طور پر ہے. تحفظ ہم
 کس طرح حاصل اگر ہم اٹلی، جہاں ہم بے گھری میں رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کے طور پر ممالک کو واپس ملک بدر کر دیا کر سکتے ہیں؟ کوئی

 سماجی فائدہ کے نظام کہاں ہے؟ ہم نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے میں ایک کارروائی کا اعلن کیا ہے ڈبلن سسٹم اور پناہ گزینوں
کی زندگی پر اس کے خوفناک اثرات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں اضافہ کرنا ہے.

 جرمنی میں ایک پناہ کا نظام نہیں ہے، یہ ایک مؤثر ملک بدری کا نظام ہے. یورپی یونین نے غیر قانونی طور پر پناہ گزینوں کے لیبل کی طرف سے اس
  ہے. لیکن کوئی انہیں یورپ میں داخل ہونے میں قانونی طریقہ ہے. لوگ غیر قانونی نہیں ہیں، وہ نوآبادیاتی نظریات کیjustifiesکی پالیسیوں 
racializedنظریات کی طرف سے غیر قانونی بنا دیا ہے. جبکہ یورپی پاسپورٹ رکھنے والوں کے آزادانہ طور پر منتقل کر سکتے ہیں، دوسروں کو  

 یہی حق سے محروم کر رہے ہیں. ج ب جرمنی نے بین القوامی کارپوریشنز کے ساتھ خصوصی معاہدوں پر دستخط، میں قدرتی وسائل تک رسائی کو
 یقینی بنانے پناہ گزینوں کے ممالک. جمود نوآبادیاتی طرز عمل، جہاں غیر مساوی طاقت تعلقات استحصال کے نتیجے میں ایک تسلسل ہے. اقتصادی

 حالت اس طرح کے طرز عمل کی قیادت ہے کہ ان کے گھروں سے تعلق رکھنے والے افراد مجبور ہیں. جو خوفناک اور سچا سوال کا جوا ب ہے: کیوں
ریاست اقتصادی اور سیاسی پناہ گزینوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟

2 .Residenzpflicht!ختم 
 "، یا خطے میں جہاں ہم ہیں کو چھوڑ کے لئے مودرک پابندیوں اور قید کی سزائیں روزگار کی طرف سے آزادانہ طور پر منتقلLandkreisقانون "

کرنے سے پناہ گزینوں کو روکتا ہے.
 یہ قانون جرمن نوآبادیاتی وراست کے ساتھ حصہ ہے. یہ سامراج حملہ آوروں کی طرف کی ایجاد مقبوضہ زمین کے لوگوں کی کنٹرول اور ظلم کیا گیا
 تھا. جرمن وفاقی جمہوریہ صرف (سابق) اس قانون کی جاری کرنے کی کی نوآبادیاتی ریاست ہے.یہ قانون پناہ گزینوں کی تنہائی کی ظاہر کی کی اور

 ، "ہر انسان تحریک کے لمحدودconstrains § اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے عالمی اعلمیے میں کی مطابق اپنی آزادی 13اگرچہ تحریک کے 
  کے ضابطے.، ایک ہیResidenzpflicht اور جرمن DUBLIN 2"مثال کے طور پر یورپی  آزادی کی لئے حق ورزش کی کی قابل ہو کی گا."

 وچاردھارا ہے. یورپ میں قومی ریاست کی سرحدوں کی صرف پناہ گزینوں کے لئے موجود کی. ان قواعد و ضوابط کی ایک کی نسل پرستی پر مبنی
 " منعقد کرنے کی کی کہاAsylausweisنظریات کی قائم کرنا: کچھ افراد کی جہاں رہنے کے لئے منتخب کرنے کے لئے کی اجازت نہیں رکھا جائے. "

 جاتا کی بنیادی حقوق کی ساتھ ہم کی فراہم نہیں کرتا ہے، لیکن اور کنٹرول کرنے کی جرمن علقے کی اندر کی ہماری تحریک کی محدود آلہ کی طور
کی اس کے برعکس کام میں

  قبول نہیں ہے! ہم کی اس قانون کی توڑا ہے، اور ہم اسےResidenzpflichtلیکن ہماری تحریک کوئی حد نہیں ہے! ہم مار پناہ گزینوں کی طور کی، 
توڑنے پر رکھیں گے!

 بند کرو!Lager. تمام ریفیوجی 3

 ، جہاں ہم جا رہے ہیں سماجی، صحت اور بنیادی ڈھانچہ کی خدمات تک کی سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہے اورLagerجرمن اداروں مہاجرین 
Neonazi .حملوں کی سامنا کی lager!نظام ایک جیل نظام کی جس کی ہم سڑکوں پر اپنے احتجاج کے ساتھ مزاحمت کی رہے کی ہے 

  واقع ہیں. ہمیں کوئی دیکھتا ہے، ہم کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی ہمیں نہیں سنتا ہے، ہم کسی کو بھی نہیںLagersکہیں کے وسط میں اکثر 
 سن سکتے. ہمارے لئے کوئی بات ہے، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں! ہم پوشیدہ ہیں. جرمن حکام نے جان بوجھ کر ہمیں معاشرے سے الگ

تھلگ!
  میں ڈال دیا جاتا ہے - جس سال آخری کر سکتے ہیں. ہم اپنے بستر میں جھوٹ بول طویل گھنٹے خرچ کرتے ہیں. کرنا کچھLagersہم اگلے نوٹس تک 

  € ملزمت، جس میں ہم1 ایک ایسی جیل ہے جہاں ہم Lagerبھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں جانا، کوئی کام نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی امید نہیں ہے. 
 جا رہے ہیں مجبور کے لئے بغیر کسی بھی کام کرنے کا موقع کے بغیر ہماری حقیقت اور قسمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے - اس غلمی ہے! ان حالت یہ
 ناممکن ایک عام زندگی کے قریب کچھ کی قیادت کرتے ہیں. لوگ نفسیاتی مسائل کو حاصل ہیں، بیمار اور جارحانہ ہو، اکثر فروخت شروع یا نشہ کا

 یہی وجہ ہے کہ بہت سے ان کی زندگی کے طور پر یہ بھی ہمارے گزشتہ سال شروع کرنے کے احتجاج کے دوران معاملہ ہے کو ختم کرنے عادی ہو.
کا فیصلہ. کیا جا رہا ہے جرمن پناہ اور ملک بدری کے نظام کی طرف سے ہلک ہو گئے.

  موجودhierarchies میں شکار ہوتے ہیں. خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں اقتدار lagersریفیوجی عورتوں، ان کے بچوں کے ساتھ مل کر، اکثر 
  دمن کے ساتھ مشروط ہیں، یہ غیر ذمہ دارانہsexistمیں، تشدد حملوں اور ہراساں زیادہ کثرت سے ہو رہے ہیں. کے طور پر خواتین نسل پرست اور 

  میں ان کو مجبور کر کے کی طرف سے ان کے دمن کو مضبوط کریں. بہت سی خواتین کو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پناہ گزین خواتینlagersہے 
 کا شکار ہیں، ان کے لئے کسی بھی وقت وہ چاہتے ہیں، جو دوبارہ کی وجہ سے پناہ گزین خواتین اسبی پیشکش اور مردوں کی طرف سے امتیازی سلوک

  کے نظام کی طرف سے حوصلہ افزائی کر رہےLagerکا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے مردوں کی طرف سے کا سامنا کر رہے ہیں. یہ تشدد حالت جرمن 
ہیں.

ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں! ہم نے پناہ حاصل کرنے کا حق ہے! انسانی حقوق! ہم مجرموں نہیں ہیں!
  سے مار مہاجرین ظاہر ہے کہ سڑک پر ہماری مزاحمت جاری ہے اور ممکن ہے. ہمارے خدشات کےProtestcamp میں Oranieplatzہم برلن میں 

باوجود، مستقل کنٹرول اور حکومت کی طرف سے جبر، ہم اپنے احتجاج رکھنے کیونکہ ہم اپنے مطالبات کے ساتھ سنجیدہ ہیں کر رہے ہیں.

یہ ایک مسلسل جاری لڑائی ہے اور ہم رہیں گے!

 23rd، 2013ہم متاثرین نہیں ہیں، ہم جنگجو ہیں! خاموشی توڑ تنہائی کو توڑ دو! اور ہفتہ کو ہمارے مظاہرے میں شامل ہو جائیے. چلو، مارچ 
Oranienplatz.میں برلن میں 

ہمیں ہماری پناہ گزین بینر منعقد اور مہاجرین انقلب کا حصہ بن.

مساوی حقوق، وقار اور سب کے لئے تحریک کی آزادی کے لئے ایک پناہ گزین لڑاکا بن!

  میں اپنے خیموں میں پورے ہفتے کےOranienplatz کے لئے بہت سے متحرک کرنے کے طریقوں کے بارے میں سوچو. ہر کوئی 23rdمارچ کے 
) کے لئے کم از کم رہنے کی دعوت دی ہے!22th 24thآخر میں (


