
انضمن الي تظاهرة الحي جيرة متمردة أحياء تضامنية المدينة من القاعدة -انضموا - : /

اا ، ميدان هيرفورت19/11يوم السبت الموافق    الساعة الرابعة والنصف عصر

(U8-Boddinstraße بالقرب من محطة)

اا للكثير كما أن   .الخوف من التشريد منتشر في كل مكان في نويكولن ، فخسارة المسكن يمثل تهديد

ايجاد شقة جديدة في المناطق الشمالية من نويكولن محفوظ لعدد قليل من أصحاب المتيازات ،

طالبات اللجوء في صالت رياضية أو في المطار السابق بتيمبل /حيث يتم تكديس وعزل طالبي

.هوف الخلء القسري والترحيل علي يد الشرطة اللمانية ينتمي الي الهوس اليومي فحان وقت .

الخروج للشارع ضد ذلك  !

جيرة متمردة

 آلف ، وهذا تعبير صريح عن المصالح10 الي أكثر من 2015وصل عدد  دعاوي الخلء في برلين لعام 

.القتصادية الي تمني نفسها ارتفاع اليجارات عن طريق عمليات التشريد فليس بالقليل من تلك

.الدعاوي تؤدي الي الخلء القسري للسف تعد مقاومة الجيرة ضد التشريد أمر استثنائي ولكنه

أقدار كل مساء )يحدث ، فكما حدث في شارع ريجار فالصيف الماضي حيث تم  الدق علي الحلل )

للتعبير عن موقفهم من تواجد الشرطة الدائم في محيطهم ، أو ما حدث في حي فرانجيل عند

تمردي أقرب من الوعي ”الخلء القسري لهانز جورج ومتجرهم باعلن العصيان المدني ما نقصده ب " .

الي المقاومة بأن سياسة المدينة القائمة ل توافق مصالح السكان بل علي العكس تعمل بشكل نشط

اا لقانون هارتس ، في صالح التشريد من خلل قوانين في صالح أصحاب العقارات ، السكان فوق

طالبات اللجوء ، الترحيل ، والخلء القسري الجيرة المتمردة تدافع عن .السكان الجماعي لطالبي /



اا للمكانات الفردية المتوفرة ضد القصاء الجتماعي والعنصري وكذلك الترحيل من نفسها وفق

.الحياء

أحياء تضامنية

البديل للمانيا من حصد نسبة  "تمكن حزب اليمين الشعبوي  % من الصوات للدخول إلي مجلس14.2"

 أحياء أخري ما يمكنه من الدفاع عن مطالبه5المدينة بالضافة الي تواجده في مجالس محلية ل

طالبات اللجوء والسياسة الغير الجتماعية /العنصرية والغير اجتماعية الشعبوية ضد طالبي .

تتواجدان في كل الحزاب الخري ولكن التضامن النشط والمباشر في الحياء يبني اآلن طرف

مناهض لتصعيب إجراءات طلب اللجوء ، ومن أجل ايواءات آدامية كذلك ضد الرهاب اليومي

طالبات اللجوء ومؤسسة مساعدة الغير /الممارس من مركز العمل فالعمل الجماعي بين طالبي .

ال للتلعب حاصلي علي مسكن مثال حي علي أن الفاقدين للمتيازات في تلك المدينة ل يتركو مجا

مبادرة الغير حاصلين علي عمل باستا التي قامت في "بهم ضد بعضهم البعض ، كذلك مجموعات مثل  "

العام الماضي باحتلل شقة ترفيهية للجازات في فيدينك لقامة ارشاد اجتماعي

اا أن للمتضررات ، كل ذلك أمثلة حية علي أن التضامن المباشر إمكانية قوية ، ما يعني أيض /للمتضررين

.التضامن في الحياء موجود ولكن يجب توسيعه لتشجيع بعضنا البعض فكل غرفة تضامنية مع

طالبات اللجوء ، مكان غير ربحي ، وكل عمل ضد النازية واليمين الشعبوي ما هي ال خطوة في /طالبي

قادرات علي مواجهة ذلك التوجه الخطير لدي اا فقط قادرين /الطريق الصحيح وذلك لننا سوي

الحاكمين بأن التضامن مع بضعنا البعض ممكن  .

القاعدة من المدينة

كل في البناء سقايل أعيننا أمام نري وانما نويكولن في فقط بالتشريد التهديد يقع ل  ،ويعد مكان 



المؤجرين لتشريد الدوات أشهر من الطاقة وتجديد إصلح / اليجارات قيمة رفع طريق عن المؤجرات

فريدل شارع في الحال هو كما 54 أخري عدة وأمكان . للمستثمرين بيعها تم مبنية الغير المساحات

فريدريشس في كاريي لسما خطط كما ورفاهية ترف أماكن لبناء الحقيقية قيمتها من أقل بأسعار -

هاين . وقع قد التفاق ولكن بعد يبدأء لم المدينة بيع  ،بها مرحب والبناء الصلحات أن حيث بالفعل 

للسكان الكبر التهديدية السيناريوهات الي تحولو السلطوي والنظام القانوني الوضع ولكن  ،والجيرة 

سكانها قبل من للمنازل الذاتية الدارة هي المدي طويل الهدف يكون أن يجب ولذلك  ،ومستخدميها 

االمؤجريين جمعية وصفته كما المدي متوسط المطلب عن / شقق بناء يتم أن برلين في المؤجرات

أما

ومبادارات شراكة علي المبنية المنازل الخاصة للشركات النتفاع حق شقق عن بدائل ليكون محلية

في نرغب ولكننا ديمقراطية أسس علي قرارت لتخاذ آليات كلها المحلية والجتماعات اليجارات

الموقف عن مستقلة وتكون العيش في نرغب كيفما بأنفسنا لها نقرر مدينة في نرغب حيث المزيد

القانوني. البنكي والحساب

وفريدل نويكولن شمال في الجتماعي المركز من تنظيمها يتم التظاهرة 54


