Jتقديم الحملة األوروبية "عناق الشعوب"
اتفاقيات  ARTEA 10نوفمبر 2018 ،
في  10و  11نوفمبر  ،التقى  100شخص من مختلف الهيئات في الدولة اإلسبانية
وإيطاليا واليونان وألمانيا وإيبار يوسكال هيريا في أرتيا (يوسكال
هيريا).
ويعقد االجتماع بمبادرة من منظمة  Ongi Etorri Errefuxiatuakمرحبا بالالجئين و
 Caravana Abriendo Fronterasقافلة من اجل فتح الحدود.
قررنا إطال ق مبادرة أوروبية للتنديد بسياسات الهجرة الخاصة باالتحاد
األوروبي والحكومات األعضاء في إطار انتخابات البرلمان األوروبي القادمة.
في هذه األيام نتخذ االتفاقيات التالية:
من المقرر أن تكون كل منطقة مستقلة بذاتها  ،لكننا نصل إلى الحد األدنى
المشترك التالي:
 .1سيجري العمل في  5مايو  2019في الساعة  12ظهرا في الساحات العمومية ،
أمام البلديات  ،وما إلى ذلك  ،من الفرى والمدن األوروبية  ،حيث يتم
تحديدها في كل إقليم وفقا لدينامياتها الخاصة.
 .2شعار M5 :خامس ماي عناق الشعوب .وقد رأى المشاركون من بلدان مثل
ًا ألسباب مختلفة .لذلك ،
ألمانيا واليونان صعوبات في ترجمة الشعار حرفي
نقترح جعلها أكثر مرونة اعتمادا على واقع الدول.
 .3الرمزية :في  Arteaتم تسجيل التدريج  ،قريبا سيكون لدينا الفيديو الذي
يمكن استخدامه في إرادة الجهات المحلية وتكمل مع غيرها اإلجراءات التي
تعتبر مناسبة.
.4االغنية :تقرر استخدام " "O Bela Chaoو " "Ouvrez les frontièresل .Tiken Mah Fakoly
ويتم انشاء قائمة توزيع للحملة مع بعض األغاني األخرى الستخدامها حيث يتم
النظر فيها في أماكن مختلفة.
 .5تقرر أن تبدأ بالفعل اتخاذ إجراءات للحملة وتكثيفها في األسابيع
السابقة :العروض  ،والمحادثات  ،والصيام ،االعتصامات  ،والتخييم ،
والسينما ...
 .6و في هذا السضد توجد
 لجنة من بالد الباسك االتصال بها eh@5M5.euالجنة الوطنية االتصال بها es@5M5.euولجنة دولية االتصال بها intl@5M5.eu .7سيعقد العرض "الرسمي" للحملة في كل إقليم في  20ديسمبر  ،مما يجعله
يتزامن مع اجتماع وزراء الداخلية األوروبيين لمناقشة قضايا الهجرة.
 .8لدينا وثيقتين:
أ .وثيقة موجزة تسمى "التزامات  "ARTEAتم فيها تلخيص المطالب /
االستلزامات.
ب .وإعالن أكثر شموال حيث يتم تبرير المحتويات األساسية للحملة .اإلعالن عبارة
عن وثيقة توجيهية فقط  ،حيث أن كل إقليم وبلد وحركة اجتماعية  ...سيكون
ً على صياغة إعالنه الخاص او االدماج الى افكار االخرين.
قادرا
يوم  5مايو  2019 ،في  12ظهرا
 M5عناق الشعوب
للدفاع عن اإلنسانية والمهاجرين وتحركاتهم الحرة واستقبالهم في أوروبا وضد
العنصرية.

التزامات ARTEA
للدفاع عن اإلنسانية والمهاجرين وتحركاتهم الحرة واستقبالهم في أوروبا وضد
العنصرية.
نحن نفضح التالعب والتزوير في خطابات احزاب اليمين واليمين المتطرف الذين
يلومون المهاجرين والالجئين من األزمة االجتماعية واالقتصادية في أوروبا
ويخفي مسؤولية النخب األوروبية في هذه األزمة.
نحن ندين مسؤولية االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية دون تمييز األلوان
والشركات العالمية في نزوح الهجرة والقتل عواقبه والمعاملة الالإنسانية،
واالسترقاق ،واإلبعاد ،واالستغالل والتمييز العنصري والعنف التي تمارس ذلك ال
سيما العنق و الوحشية ضد النساء والقاصرين و االشخاص المنتمون ل  LGTBIخالل
السفر في أوروبا.
إننا نطالب باالمتثال الصارم لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،وبأن جميع
المهاجرين يستطيعون التحرك بحرية والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها
بقية سكان أوروبا.
إننا نطالب بوقف إستخراج الحدود ،وتصنيع األسلحة وبيعها  ،ونهب الموارد
واالستيالء على األراضي  ،فضالً عن حدوث تغيير جوهري في السياسات االقتصادية
والتجارية الحالية.
إننا نطالب بسياسات الهجرة وفقا لحقوق اإلنسان  ،ووقف عمليات الطرد
والعبور اآلمن ألولئك الذين يريدون الهجرة من بلدانهم.
نقترح أن الوقت قد حان ليس فقط لوقف تجريم األوروبيين والمهاجرين
والمنظمات التي تظهر تضامنهم  ،ولكن أيضا لدعم هؤالء األشخاص والمنظمات
ودعم القيم التي يدافعون عنها.
نلزم أنفسنا برفض سياسات الكراهية والتمييز التي يتم تعزيزها اليوم والتي
أنشئت بالفعل في أوروبا من قبل القوى اليمينية والنيوفاسيسنا والسلطوية
وأولئك الذين يدعمونها.
نلتزم بالدفاع عن قيم اإلنسانية والتضامن كطريقة للحياة في أوروبا.
ونحن نتعهد أن نتذكر أن كل الناس كانوا مهاجرين مند االزل :شيوخنا،
أمهاتنا وآبائنا وربما بناتنا وأبنائنا عانوا األلم والبؤس الهجرة والنفي
وعدم المساواة.
لكل هذه األسباب  ،نلزم أنفسنا بإظهار تضامن ناشط مع األشخاص الذين يعانون
ءا ال يتجزأ من مجتمعاتنا.
اآلن من هذا الوضع واعتبارهم جزً

5Mم :عناق الشعوب
للدفاع عن اإلنسانية والمهاجرين وحركتهم الحرة واستقبالهم في أوروبا وضد الفاشية الجديدة

في الوقت الراهن في أوروبا  ،تسارعت القوى البرية من اليمين المتطرف والفاشيين الجدد إلى اكتساب أرضية بين قطاعات
مهمة من السكان  ،مما ألقي موجات من الكراهية على المهاجرين والالجئين  ،والتي يلقي اللوم عليها في مشاكل مجتمعاتنا ،
.والبطالة  ،من األجور المنخفضة  ،واألزمة االجتماعية واالقتصادية  ،وزيادة الجريمة والعنف ضد النساء...

وبالتالي  ،فإن هذه القوى المتطرفة  ،جنبا ً إلى جنب مع قوى يسار الوسط واليمينيين الذين يفترضون بعضا ً من فرائضهم ،
تزيد من سياسات الهجرة غير العادلة  ،مثل عمليات الطرد الجماعي  ،والحدود القريبة  ،وقتل عشرات اآلالف من
المهاجرين .في مياه البحر األبيض المتوسط  ،في صحارى أفريقيا وفي أماكن أخرى بدون اسم  ،وحرمانهم من حقوق
.اإلنسان األساسية  ،والحياة والحق في الهجرة

:في هذه الحالة  ،نذكر

.1المسؤولون عن هذه األزمة  ،نتيجة لتطور استراتيجيات النيوليبرالية  ،هم النخب التي تحكم أوروبا وليس المهاجرين
والالجئين .إن سياسات هذه النخب تولد البطالة والضعف  ،وتزيل الخدمات العامة األساسية والتخفيضات االجتماعية ،
وتستخدم ككبش فداء للهجرة وتشجع مشاعر كراهية األجانب والحرب بين الفقراء  ،لكسب األصوات والتهرب من مسؤولية
.أولئك الذين يحكموننا

ومع ذلك  ،فإن وجود المهاجرين والالجئين في أوروبا إيجابي .إنه يثري مجتمعاتنا  ،وأساليب حياتنا ومواقفنا تجاه اآلخرين
 ،.ويعزز تنمية التعايش بين مختلف الناس  ،ويعزز عمليات التضامن والبحث عن المساواة

لهذا السبب ندين التالعب والخطأ في الخطاب الذي يلقي باللوم على هجرة األزمة االجتماعية واالقتصادية في أوروبا ويخفي
.مسؤولية النخبة األوروبية في تلك األزمة
.2االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية والشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات هي المسؤولة عن الهجرة الهجرة :الماليين
من الناس الفارين من الحروب أسلحة تغذية المصنعة في أوروبا ،والبؤس الناجم عن السياسات التجارية االستعمارية الجديدة
التي التفكك االجتماعي الناتج عن مثل هذه السياسات  ،الستخراج موارد التعدين والطاقة  ،لالستيالء على األراضي التي
تزيح مئات اآلالف من الناس والتدمير البيئي المسؤول عن تغير المناخ

كما أنها مسؤولة عن النتائج المترتبة على هذه الهجرة والوفيات والسجن والعبودية والمعاملة غير اإلنسانية لآلالف من الناس
في رحلة طويلة إلى أوروبا ،والعنف الذي يرتكب ضد األطفال واألشخاص المثليين والنساء ،يتم دفع الكثير منها إلى شبكات
.التهريب

إن انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئين والمهاجرين يعد أيضا ً ثابتا ً عندما يكونون في أوروبا :هنا يعانون من العنف
.والتمييز واالستغالل  ،وال سيما في حالة النساء المهاجرات

لذلك نحن نطالب

 االمتثال الصارم لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،بأن جميع المهاجرين يمكنهم التحرك بحرية والتمتع بنفس الحقوق التي.يتمتع بها الباقون الذين يعيشون في أوروبا
وقف إضفاء الطابع الخارجي على الحدود  ،وتصنيع وبيع األسلحة األوروبية  ،ونهب الموارد واالستيالء على األراضي ،
.فضالً عن حدوث تغيير جوهري في السياسات االقتصادية والتجارية الحالية
 سياسات الهجرة بما يتماشى مع حقوق اإلنسان  ،ووقف عمليات الطرد وإنشاء ممرات آمنة ألولئك الذين يريدون الهجرة.من بلدانهم

.3تضامنا أوروبا مع الالجئين والمهاجرين ،التي عبرت عنها الشعوب األوروبية وشبكات المهاجرين ،يتم تجريم كل من
.الحكومات االستبدادية والمتطرفين ،والمحافظين والحكومات المركز
إنقاذ األرواح والتضامن ودعم الناس الذين اتخذت بعيدا عن كل منهم ،ونرحب بهم ،ويعيش معهم ،والدفاع من الناحية
.القانونية لهم ومساعدتهم في العثور على فرصة جديدة في أرض جديدة أصبحت جريمة

 لذلك نقترح أن الوقت قد حان ليس فقط لوقف هذا التجريم ،ولكن -في دعم المجاالت المحلية والوطنية .4رفض والتهجير واالضطهاد العنيف على نحو متزايد من المهاجرين والالجئين
قادت القوات واليمين المتطرف الفاشية في أوروبا كعنصر أساسي من استراتيجيتها
السياسية وأهدافها هي ،أوال ،نهاية الحياة االجتماعية و صراع السياسة إلقامة
مجتمع المساواة في الحقوق والحريات التي تحكمها قيم وممارسات الكرامة
واالحترام والتضامن والمشاركة والديمقراطية القيم في نهاية المطاف للبشرية.
ثانيا تهدف هذه االستراتيجية إلى بناء مجتمع استبدادي واألبوي القائم على
الكراهية واإلقصاء من الضعفاء ،الفقراء ،مستبعدة والمهاجرين مختلفة.
مواجهة هذه السياسات المؤسسية العنصرية اإلقصاء والرفض هو اليوم موقفا أساسيا
لمواجهة ووقف التنفيذ في أوروبا من الحياة كيف مكافحة اإلنسان على فشل أوروبا
االجتماعية ،وقطع الحقوق وأزمة الديمقراطية التي اقترحها القوى المتطرفة من
اليمين والفاشيين الجدد وأولئك الذين يدعمونهم.
✓ لذلك نتعهد لرفض سياسات الكراهية والتمييز ،ومستوى المعيشة ،والدفاع عن
القيم اإلنسانية والتضامن كوسيلة للحياة في أوروبا.
وعلى الرغم من هذه السياسات من الكراهية واإلقصاء ال جرفت مجتمعاتنا ،القضاء
على أسباب الهجرة وحققت الهدف من كل الحقوق لجميع الناس  -ألن حقوقهم ليست
للجميع ،واالمتيازات ،هي،
✓ ونحن نتعهد أن نتذكر أن كل الناس لديهم المهاجرين دائما :شيوخنا ،أمهاتنا
وآبائنا عانى وربما بناتنا وأبناء وأحفاد  -sufranاأللم والبؤس الهجرة والنفي
وعدم المساواة.
✓ وكل نلزم أنفسنا ل لتعبير عن التضامن الفعال مع الشعب يعاني اآلن من هذا
الوضع والنظر يجعلها جزءا ال يتجزأ من مجتمعاتنا.

