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أغسطس/٢٠-   فلنصد يومفلنسحب البساط من تحت أقدام النازي!  آب 
 للقاء النازي!٢٠١١

يزمع نازيو ساكسونيا إقامة إجتماع جماهيري في ذلك اليوم عند نصب موقعة الشعوب
Völkerschlachtdenkmal.في %يبزك 

فبعد أن تمكنت الجموع الغفيرة من منع تقدم مسيراتهم  في السنوات اPاضية ينوي  هؤ%ء النجاح في إقامة
 ، إجتماع يريدون فيه من خ'ل الخطب واPوسيقى الترويج٢٠١١   آب٢٠ إجتماع في الهواء الطلق يوم

 .Pواقفهم القومية اPعادية للديمقراطية واPزدرية بالقيم اlنسانية

.إنهم سوف يفشلوا هذه اPرة أيضا
!فنحن سوف نقاومهم

لقد أخفق النازيون  مرارا في تنفيذ مسيراتهم في %يبزك، وذلك بفضل حركة اlحتجاجات الرائعة اPبدعة
وفعاليات اPجتمع اPدني و جموع سكان %يبزك الغفيرة وأصدقائهم وصديقاتهم فالنازيون لم يتمكنوا من إنجاز

١٧ مسيرات بتاريخ ١٠ ٢٠٠٩/ ١٦  و/ ١٠ ٢٠١٠/   فمقاومو مسيراتهم في %يبزك حولوا أيام هؤ%ءإلى أوقات/
سوداء.

إننا  نجحنا سوية بالتشويش بشكل حساس على فعالياتهم والحيلولة دون نجاحها في خاتمة اPطاف، حيث
. أن ا�%ف إستجابت للنداءات اPتنوعة  إلى اlحتجاج وأفشلت مسيرات النازي� اPزمعة

وجدير بالذكر أن العديد من اPشارك� في اlحتجاجات يتحققون بأم عينهم أن باlمكان  التدخل السياسي
.في هذا اPجال من خ'ل الفعاليات السلمية الجماعية

. و%ومع ذلك فثمة حاجة ملحة Pجابهة النازي� والتصدي �فكارهم وتشكي'تهم خارج إطار اPسيرات أيضا
يغيب عن البال أن اPطالبة العلنية بإغ'ق مركز النازي� الواقع في  شارع أودرمان تستمر بثبات من خ'ل

 .إصرار الناشطات والناشط� اPعادين للنازية وبفضل نشطاء اPجتمع اPدني

 لنحرم النازي� من الفرحة٢٠١١/  أغسطسإننا مصممون على النزول إلى الشوارع يوم العشرين من آب
بتحقيق مسيرات في مدينتنا ولنعق مرة أخرى  نجاحهم في إنجاز مسيرات وإجتماعات فيها.

! سوف نفترش ا�رض من جديد ونقطع عليهم الطريق
و لسوف نعترض طريق  النازي� من جديد، ونحن على قناعة تامة بأن جموعا غفيرة من البشر سوف تقوم

بفعاليات مساPة وخالية من العنف لقطع الطريق على الفعاليات الشوفينية واPعادية للديمقراطية ومنع النازي�
من تنفيذها،

.إذ أن على عاتقنا تقع اPسئولية عن هذه اPدينة وعن هذا اPجتمع الذي نعيش فيه
معا سوف نجابه  البنى اPتنامية للنازي� الجدد ولسوف نتصدى لها  بقناعتنا وجرأتنا وعقولنا ومواقفنا

.اPشتركة رغم تنوعنا

:لذا فإننا نعلن
- تصميمنا على الحيلولة دون مسيرات النازي� الجدد في %يبزك١
أنه %مكان للنازي� ومواقفهم وإيديولوجيتهم في مدينتنا-٢
- نعلن عن تضامننا مع من يشاطرنا هذه ا�هداف.٣
- نحن مصممون على تحقيق هذه ا�هداف بفعاليات خالية من العنف٤
- سوف نري النازي� الجدد من خ'ل فعالياتنا اPقاومة أننا %نطيق وجودهم في %يبزك أو أي مكان آخر.٥

.%يبزك سوف تكون في اPيدان


