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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

