جميعنا مسؤولين عن حقوق اإلنسان

يولد جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق.هذا ماتتضمنه المادة رقم  1لشرح حقوق اإلنسان العامة.
في العاشر من كانون األول سنه  2018تم إقرار شرح حقوق اإلنسان العامة للمرة السبعين.ثالثين ماده
تضمن أن لكل إنسان على هذه األرض له حقوق كاملة وغير قابله للتجزئة.
لكل شخص الحق في التفكير وقول مايرغب به ,الحق باإليمان بما يشاء,الحق في الحماية من العذاب أو
المالحقة,الحق في الزواج بمن يحب-يالها من أفكار عظيمه !

في سبعينات القرن الماضي تزايدت في النظام الدولي األفكار من أجل إنشاء أوروبا حرة ومسالمه وإنشاء
مجتمع ألماني مفتوح واعتمادا على الفكرة العظيمة "إن جميع الناس متساوون في الحقائق"
سوف تكون فقط األصوات أعلى واألفعال أعنف من هؤالء الذين يحاولون الهجوم على مفهومنا لحقوق
اإلنسان والحرية والديمقراطية ودوله القانون.هؤالء يأخذون األمر على عاتقهم بجديه ,لذلك نحاول حتى
اآلن الدفاع عن هذه الحقوق .

إيالنور روزفلت هي األم لمفهوم شرح حقوق اإلنسان العامة,تذكر نفسها كيف أعتمد هذا الشرح ,حقوق
اإلنسان يجب أن تكون متواجدة في جميع ماليين األماكن الصغيرة على هذه األرض ,متواجده في المدارس
والجامعات والمكاتب وعند الجيران .متواجد من أجل جميع النساء والرجال واألطفال الذين يعيشون
ويعملون ويدرسون في هذه األماكن.لهذا السبب نحن نقوم في هذه األماكن بالدفاع عن حقوق اإلنسان يوميا
 .يجب من اآلن وفورا أن نعمل نحن بوضوح  ,على أن حقوق اإلنسان وكرامته هي األساس في تماسك
مجتمعنا.

دعونا نظهر أننا نستطيع الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات ودوله القانون ومجتمع منفتح على األقل في
نفس كفائه هوالء الذين يحاولون التهجم على مجتمعنا ودستورنا.
دعونا نكتب على الحيطان الشرح العام لحقوق اإلنسان والقانون األساسي ونسجله في مجالس البلديات
ونجلبه إلى أماكننا الخاصة:فلنستلم زمام الحديث.لدينا أفكار عظيمه مخبأه.دعونا نجلب األفكار التي هي
"ضد الظالم واإلقصاء والكره والخوف والعنف" إلى الضوء عند الجيران والجامعات وأماكن العمل.
سويا .كل يوم.أنا سأروي لكم كل شيء !

ماركوس ن .بيكو ,السكرتير العام للقسم األلماني

الحراك الحر حق للجميع
شب اب من غير حدود هي مجموعه من الالجئين والداعمين الذين يدافعون منذ عده سنوات عن حق البقاء
والمساواة ويعملون ضد جميع قوانين االضطهاد وإلنهاء العديد من التصرفات مثل " اإلقامة اإلجبارية
,أماكن اإليواء الجماعية ,السكن اإلجباري ,منع العمل,منع الدراسه "
لقد كنت أنا في كيمنتس أثناء أعمال العنف ولقد تم اإلعتداء علي ولكن أنتم كنتم الجواب أنتم كنتم أبطال
اليوم.
يجب ان النسمح يإنتشار بعض قوانين اإلضطهاد والعنصريه.نحن نقول " ال " ونطالب بحق المساواة.

كل إنسان لديه الحق في التحرك,
العيش في بيوت عوضا عن السجون المرعبه.
في طعام حقيقي بدال عن القسائم القليله.
قوانين المانيا,الحبر يجب أن يكون دما.
لألغلبية الهاربين الذين يموتون على الحدود,
هم لكم بنود,هم لنا بشر.
أن يكون سبب لللهروب,
عندما الشركات االلمانيه تتربح من خالل األزمات,
في المناجم تحت األرض الممتلئة باليورانيوم او المواد الخام,
أو من بيع الدبابات للميليشيات,
ديكتاتور أو انتخابات,هذا اليهمكم,
ألن ضمائركم تباع بالنقود.
وعندما تبدو دمياتكم بشكل سيئ,سوف تأتي قوات حماية الحدود األوروبية.
في األول تباع اآلالت ثم تباع بضع ألغام,
وبالنهاية يستطيع اإلنسان الربح من إعادة البناء.
في الحراك الحر الجميع على حق !
حق البقاء للجميع ,في كل مكان ,في كل زمان !
روال صالح ,شباب من غير حدود
مقطع من كلمات أغنيه " أسباب الهروب"
من هولغر بورنر,الداعم ل شباب من غير حدود.

