)Aufruf zum Seebrücke-Aktionstag: Don’t forget Afghanistan! am 26.2. 2022 (persisch und deutsch
تظاهرات برای فراموش نکردن افغانستان  ۲۶ :فوریه
محل تظاهرات :در شهر دوسلدورف ساعت دو بجه بعد از ظهر
:محل تظاهرات
Friedrich Ebert Straße 34-38
در جریان مبارزات انتخابایت احزاب آمپل
)(FDP, SPD, GRÜNEN
موافقت خود را برای پذیرش مردم از افغانستان اعالم کردند اما متاسفانه بعد از گذشت  ۶ماه از لغو پروازهای تخلیه از
.افغانستان تا هنوز افراد زیادی در افغانستان حضور دارند که جانشان در معرض خطر قرار دارد
درواقع پس از بسته شدن لیست حقوق برش ی در ماه آگوست سال  ۲۰۲۱افرادی زیادی که برای ایجاد یک افعانستان
صلح آمزی و دموکراتیک تالش کرده بودند اکنون در افغانستان جانشان در خطر است و این افراد هیچ شانیس برای
 .دریافت ویزای برش دوستانه به آلمان را ندارند
یگ
از طریف دیگر افغانستاین هایی که در آلمان زند یمکنند نگران جان فامیل خود هستند که در افغانستان و یا در
.کشورهای همسایه افغانستان گری افتاده اند
یگ
به همنی دالیل که گفته شد ما در تاریخ  ۲۶فوریه یمخواهیم جمع شویم تا همبست و همدری خود را با مردم افغانستان
.نشان دهیم
:درخواست های ما در این روز عبارتند از
اجرای رسیع برنامه پذیرش

برش دوستانه برای افغانستاین ها در سطح کل آلمان ·

بازگشایی مجدد لیست حقوق برش ی·
برنامه پذیرش ایالیت در نورد راین وستفالن ·
اتحاد و پیوسنت رسیع خانواده با کمرت ین مشکالت اداری ·
به رسمیت نشناخنت طالبان ·
.حق اقامت دائم برای افغانستاین ها خصوصا کساین که دولدونگ دارند ·
از اینکه در این روز در تظاهرات رش کت میکنید پیشاپیش بسیار تشکری میکنیم و خوش هستیم که شما را در تظاهرات
.یمبینیم لطفا در روز تظاهرات به خاطر کرونا با خودتان ماسک بیاورید و فاصله یک و نیم مرت ی را رعایت کنید

+++ Aktionstag #Don'tForgetAfghanistan 26.02. +++
Demonstration in Düsseldorf
Uhrzeit: ab 14 Uhr
Sammelpunkt: vor dem DGB-Haus (Friedrich-Ebert-Straße 34-38),
anschließend Kundgebung am Corneliusplatz
Im Wahlkampf haben die Ampelparteien sich für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan
ausgesprochen - doch ein halbes Jahr nach dem Abbruch der deutschen Evakuierungsflüge befinden
sich weiterhin viele gefährdete Menschen im Land. Nach der Schließung der Menschenrechtsliste
im August 2021 haben unzählige Menschen, die sich für ein friedlicheres und demokratischeres
Afghanistan eingesetzt haben und deshalb nun in Lebensgefahr schweben, nahezu keine Chance ein
humanitäres Visum für Deutschland zu erhalten. Unterdessen bangen Familienangehörige in
Deutschland weiterhin um ihre lieben Menschen, die in Afghanistan und Nachbarländern festsitzen.
Am 26.02. setzen wir daher ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Afghanistan und
fordern:
● schnelle Umsetzung eines humanitären Aufnahmeprogramms für Afghan*innen auf Bundesebene
● die Wiedereröffnung der Menschenrechtsliste
● ein Landesaufnahmeprogramm in NRW
● schnellen und unbürokratischen Familiennachzug
● keine formelle Anerkennung der Taliban
● ein dauerhaftes Bleiberecht für alle Afghan*innen mit unsicheren Duldungen
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! Bitte denkt daran eine medizinische oder FFP2-Maske zu
tragen und den Mindestabstand einzuhalten.

