
ዓሌትነት ፡ ዳርጋ ኣካል ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና ኮይኑ ኣሎ ፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክነብሮ ድማ ኣይንደልን። ኣንጻሩ
ንቓለስ ! 
ድሕሪ'ቲ ብየመናውያን ሽበራዊ መጥቓዕቲ ኣብ ሃናው ን ሃለ ን ናይ NSU ቅትለት ን፡ ኣማኢት ዓሌታዊ ዝመንቐሊኡ
ቕትለት ኣብ ጀርመንን፡ ብብዝሒ መዕቆቢ ስደተኛታት ካምፕ ዝተቃጸለን፡ እቲ ናይ መዓልታዊ ዓለትነት - ንሕና ግድን
ክነብሮ ዘሎና፡ እቲ ናይ ሓፋሽ ግሁድ ዓሌታዊ AFD ፡ እተን ሕቡእ ዓሌታዊ ሽርሒ ዝነዝሓ ፖለቲካውያን ሰልፍታት፡
ብሓጺሩ ከምዚ ኢልካ ኣይኪየድን ኣይንደሊን።
 
ዓሌትነት

 
ይቐትለና                                                                                                         
ርእሰ-ተኣማኒነትና ይምንዝዐና
ውነ- ኣልቦ ይገብረና
ድምጽና ይምንዝዐና
ይንጽለና

ተሳትፎ ኣብ ሕብረተ-ሰብ  ከምዚኸብደና ይገብር
 
ዓሌትነት ተርእዮ ናይ ዘይማዕርነት ኢዩ ፡ ብታሪኻውን ዘመናውን ናይ መግዛትነት ዝተላዕለ ኢዩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ
ኩሉ ክፋላት ናይ ናብራና ይጸልወናን ይደቑሰናን ኣሎ። ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ "ኣኽረርቲ" የማናውያን ተርእዮ ጥራይ
ዘይኮነ ዝርከብ፡ ወላ'ዉን ኣብ ዓሚቕ ሱር ናይ ሕብረተ-ሰብ ። ወላ'ውን ኣብ "ደሞክራስያዊ" መንግስታዊ ትካላት ፡
ዓለታዊ-ዚሰረቱ እምነታትን ንጥፈታትን ዝረኣየሉ ልሙድ ቦታ ኢዩ። ንኣብነት፡ 
Racial profiling, ኣድልዎ ኣብ ናይ ክራይ-ኣብይቲ ጉዳይ ፡ ዕዮ፡ ዘይ ኢድ-ሰብኣዊ ናይ ዑቕባ ፖሊሲ ።
ኣብ ጻዓዱ ዝርከቡዎ ክፍሊ ዘረባና ከይተሰምዐ ምሕላፍ ወይ ከምዘይንዛረብ ምዃን ወይ ድማ ንሕና ከም መሳሪሒ
ኮይና እሞ ብርእስና ገለ ክንቕይር ከምዘይንኽእል ንቑጸር። እዚ ከኣ መቐጸልታ ናይ ዓሌትነት ከምዘሎ የነጽረልና። ክሳብ
ሕጂ ድማ ብዙሕ ለውጢ ከምዘይገበረ የርእየና። ብሰንኪ'ዚ ከኣ ሰባት ይሞቱን ይንጸሉን ኣለዉ።
ክሳብ እዚ ምምሕዳር ናይ'ዚ ከተማ ድሕነትና ዘይሓለወ፡ ናትና ቑጠዐን ፍርሕን ብሓፈሻ ድማ ስምዒትና እንገልጸሉ ሓደ
ውሑስ ክፍሊ የድሊየና'ሎ።
እስከ ሓደ ናትና ንብሎ መለለዪ ይሃልወና እሞ፡ ብኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባ'ቲ እቲ ናይ ሓባር ተመክሮ ናይ ዓሌትነት
ንማያየጥ። ጉዳያትና ባዕልና ንቆጻጸሮ። ወላ ሓደ ሰብ ክንዳና ክጣበቐልና ዝኽእል የለን፡ ንሕና ባዕልና ጥራይ ድኣ!
እዚ ጽሑፍ ምስ ኣንበብካ/ኪ እዚ ንዓይ ይምልከት ኢዩ ትብሊ/ል እንተኾንካ/ኪ ፡ ናብቲ ናይ መጀመርታና ርክብ ምጻኢ/እ፡

ኣብኡ ብዛዕባ ሓሳባትናን ናይ ዝቕጽል መደባትናን ክንዛረብ ንኽእል። ብዙሕ መንቀሊ ዝኾኑ ሓሳባት ክህሉዉና ኣገዳሲ

ኢዩ፡ ብኣኡ ኣቢልና ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ድምጽና ነስምዕ።እስከ ንወደብ፡ ነንሕድሕድና ንደጋገፍን።

ጻዊዒት ን ነብሰ-ዉዳበ
ንኹሎም ግዳያት ናይ ዓሌትነት ዝኾኑ ሰባት ፡ BPoC ( ጸለምትን ካልእ ሕብሪ-ቖርበት)

Initiative von Menschen mit

Rassismuserfahrungen

መዓስ፡  26 መጋቢት 2020 መጋቢት 6 ድ.ቐ.
ኣበይ፡  Internationalistisches Zentrum
Riesaerstr. 32 01127 Dresden 

*ብዛዕባ ዓሌትነት ኪንዛረብ

እንከሎና
፡ ነቶም ከም ጾታዊ ኣድልዎ

ኣንጻር ሰሜ
ትውያን ካሎ

ኦት ዓይነት

ኣድልዎታ
ትን፡  ሚስቶ

ም ግዳያት

ናይዞም ዓይነታት ኣድልዎ እዉን

ዘሎና ሓድነ
ት ክነርኢ ክንርስዕ

ኣይንደሊ
ን።

Kontakt: selbstorgadd@hotmail.com  

ኣብ ድረስደን


