
(السود والناس من اللون  )BPoCلجميع المتضررين من العنصرية ، 

دعوة للتنظيم الذاتي
في منطقة درسدن

 نحن نقاتل ضدها!العنصرية جزء من حياتنا اليومية ولم نعد نريد تجربة هذه العنصرية من جيل إلى جيل. 
ومئات جرائم القتل بدوافع عنصرية في ، NSUجرائم القتل في ، هاناو وهالهبعد الهجمات اإلرهابية اليمينية* في 

والعنصرية - التي يتعين* علينا أن نعيشها، والعنصرية اليوميةألمانيا ، وإقامة عدد ال يحصى من مراكز اللجوء ، 
 ، ال يمكن ان تستمر هكذا  ، والعنصرية الكامنة لألحزاب القائمةAFDالعنصرية العنصرية العنصرية

   العنصرية ...                          
تقتلنا ...                                            

تسلب ثقتنا بأنفسنا ... يجعلنا نفقد ...                                           
تأخذ صوتنا بعيدا ..                               

تهمشنا ...
تجعل من الصعب علينا المشاركة في المجتمع ...

في جميع مجاالت التاريخي والمعاصر وقد أثرت علينا وقمعتنا االستعمارة التي نشأت عن إنه تعبير عن عدم المساوا
 ، بل إنه متجذر* بعمق في في المشهد اليميني المتطرف فحسبالتفكير العنصري* ال يوجد الحياة حتى يومنا هذا. 

  حتى في أعلى مؤسسات الدولة "الديمقراطية" ، فإن المعتقدات والممارسات القائمة على العنصرية شائعة.  ويظهر ذلكمجتمعنا.

سوق اإلسكان / سوق العمل وسياسة اللجوء والتمييز في  التنميط العنصري*، على سبيل المثال ، عن طريق
الالإنسانية.

 ، غالبًا ما نمر بتجربة عدم السماع او اإلنصات لنا ، وعدم القدرة على الكالم ، وعندما نكون كذلكفي الغرف البيضاء

استمرارية العنصرية ال يمكن تغيير أي شيء بمفردها.  بالنسبة لنا ، هذا يجعل كأشياء مساعدة، غالباً ما ينظر إلينا 
الناس يموتون أو يتعرضون للتهميش.واضحة.  لكن حتى اآلن أظهرت أنه لم يجلب الكثير.  ال يزال 

 على مستوى موحد ومعتدل ،تنظيم* أنفسنا ، حيث يمكننا مأوى خاص بنابما أن الدولة ال تحمينا ، فنحن بحاجة إلى 

 الغضب والخوف لدينا.مشاعرحيث يمكننا التعبير عن 

 التي يمكننا من خاللها التعبير عن تجربتنا المشتركة مع العنصرية.  علينا أن نأخذ األموردعونا نخلق هويتنا الخاصة

فقط نحن من يمكننا القيام بذلك!بأيدينا.  ال أحد يستطيع أن يتصرف نيابة عنا ، 
األول حيث يمكننا جمع األفكار والخيارات األخرى للعمل.  ألنه منتعال إلى االجتماع إذا كنت تشعر أنك مخاطب ، 

المهم أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من وجهات النظر من أجل إعطاء صوتنا تعبير دائم.  فلننظم ونشبك ونقوي بعضنا
البعض. 

* عندما نتحدث عن العنصرية ، ال نريد أن ننسى أن أشكال التمييز األخرى ، على سبيل المثال على  أساس الميول
الجنسية والطبقة ومعاداة السامية ، تتبع أنماًطا متشابهة وبالتالي نريد إظهار التضامن مع هذه المجموعات المتأثرة.
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أين: المركز الدولي

Riesaerstr. 32   

01127 Dresden 

Initiative von Menschen mit Rassismuserfahrungen, Kontakt: selbstorgadd@hotmail.com
    


