،سلم به همه
تها و رویکردهای نژاد پرستانه وجود دارد که در این
در دوره انتخاباتی سال  ۲۰۱۳استان ما عملیا 
). (Lower Niedersachsenرابطه حقوق پناهندگان در معرض خطر قرار گرفته
ی از قوانین وضع شده ،پخش کپنهای غذائی که حرکتی کامل تبعیضی
یدانید ،یک 
و همانگونه که م 
ینمایند
.است و بر ض دّ این حرکت گروهی تشکیل شده که کوپن هارا با پول نقد تعویض م 
نها به
ه برای لغو کوپ 
نها هستند ،اعتراض نام 
از جمله ،این گروه که مخالف پخش کوپ 
دولت نوشته اند که قرار است در تاریخ  ۲۹نوامبر آن را به جلسه Lower-saxony
تحویل دهند .برای بازدید از درخواست نامه میتوانید به آدرس ذیل مراجعه
فرمایید www.solitausch.org
لطفا به سایت مورد نظر رفته و آن را امضا نمایید و به دوستان خود نیز اطلع دهیت که امضا کنند
یکند
که هر امضا مرا به هدفمان نزدیک تر م 
یتر عمل کرده و لیست موجود
در عین حال مصلما امکان این نیز وجود دارد که شما به روش قدیم 
یگیرید و امضا مینمائید .آدرس برای پرینت
را حضور ا ً امضا نمایید بدین گونه که لیست را پرینت م 
گرفتن لیست www.solitausch.org
به علوه در روز اول دسامبر  ۰۱.۱۲.۲۰۱۲امید به آن است که در ایستگاه قطار هانور تظاهرات
بزرگ و پر سر و صدایی برگزار شود با مضمون "پول در ازای کوپن" که مسئولن را بر آن دارد که
موجودات پردختیرا در قالب پول نقد به پناهندگان پرداخت نمایند تا آنها بدون وابستگی به
ی مستقل برخوردار باشند
ی از زندگ 
.محل خاص 
این تظاهرات را پناهندگان و حمایت کنندگانشان تشکیل داده اند که خود را جزئی از مخالفین شرایط
غیر انسانی که پناهندگان در کشور آلمان دارند دانسته و نیز این گروه خواستار حمایت از اعتراضات
ر پناهندگان در شهر برلین هستند
.اخی 
خوشحال خواهیم شد اگر تعداد بیشتری از شما در روز  ۰۱.۱۲.۲۰۱۲به ما پیوسته و به عنوان مدافع
.به اعتراض بپردازیم  Hannoverحقوق پناهندگان در ایستگاه راه آهن هانور
ی،
ی ،انگلیس 
ی ،آلمان 
رها و بروشورهای مربوط به تظاهرات به زبانهای عرب 
در صورت تمایل ،پوست 
ی وجود دارد که علقه ماندن میتوانند با مراجعه به سایت
فرانسه ،کردی ،روسی و ترک 
مطالب مورد نیاز خود را " "Infoladen roter Strumpfقسمت www.infozentrum-oldenburg.de
 gutscheinbuendnisنمایند .به علوه علقمندان میتوانند با ما به آدرس پستی Downloadتماس گرفته و با ذکر اینکه چه زبانی مورد نیاز آنهاست ما خود به آدرس پستیشن ol@riseup.net
.پست پوستر یا بروشور مورد نیازشان را پست مینماییم
.لطفا برای کمک رسانی به ما بسیج شده و در هانور به ما ملحق شوید
با درود و اعلم همبستگی
اتحادیه کوپن در اولدنبورگ

