
 هم بستگی به جای هم قانون هم پیوندی

می بایست که امکانات ماندن را نیز فراهم کند  کسی که خوش آمد می گوید  

در مارکت پالتز هاله ۱۷ساعت  ۲۰۱۶جوالی  ۷جمع اعتراضی در ت  

" درصدد است که قبل از تعطیالت تابستانی در مورد قانون جدید به اصطالح هم جلس نمایندگان آلمان ،،بوندس تاگم
میانه های جوالی اجرایی خواهد شد. این قانون هم چنان حق و از به احتمال زیاد رای گیری نماید ، این قانون پیوندی 

می باشد ، که در  ۲و  ۱اهندگی بسته پنحقوق پناهجویان را کما فی سابق محدود می نماید. قانون هم پیوندی بر اساس 
به صورت تدریجی حقوق پناهجویان از بین می رود.آنها   

پناهجویان در جامعه آلمان نام می برد.عموم از این قانون به عنوان نقطه عطفی در راه هم پیوندی  درولت آلمان د  

ع ضییباعث ت، متوجه خالف این موضوع خواهیم شد، سیاست پناهندگی که ما زمانی که با دقت به این قانون نگاه شود ا
اما با اجبار به اقدامات کاری و مقید توسط یک برنامه جامع اقتصادی با عنوان هم پیوندی گسترده حقوق پناهجویان 

.ننماید به آنها عملپناهجو  ، زمانی که شرکت در کالسهای دولتی هم پیوندی با محدودیت گسترده کردن به   

م پیوندی با جامعه میزبان ندارند، رفتار هستند و عالقه ای به هیاستمداران با پناهجویان به عنوان کسانی که تن پرور س
 نمیو اجازه کار کردن نیز ندارند و که بسیاری از پناهجویان امکان رفتن به کالس زبان را ندارند می کنند، در حالی 

. این قانون جدید با نژادپرستی بازی میکند، در حالی که مکان زندگی خود را انتخاب کنند وتوانند آزادانه مسافرت کنند 
به شکل ناعادالنه ای برخورد می شود.با پناهجویان بار دیگر   

در خیابانها نمایش دهیم .به قانون هم پیوندی و تضییع حقوق پناهجویان ا میخواهیم اعتراض خود را نسبت م  

و آموزش اجباری پناهجویان هستیم!ن بدنام سازی ا خواهان متوقف شدم  

و خواسته های زیر را مطرح نماییم: یایید با هم خوش آمد بگوییم ب  

محدودیت برای همه!ق ماندن بدون هیچ گونه ح  

وقف روند تصویب قوانین تبعیض آمیز!ت  

 no lager Halle 

Solidarity instead of 
           the “Integration law”


