
:دو سال پس از حمله نژادپرستانه در هانائو - ۲۰۲۲فوریه  ۱۹

!یادآوری، عدالت، روشنگری، عواقب

از هانائو فراخوانی برای برگزاری یک" فوریه ۱۹"آنهالت، به درخواست سراسری -ما، شبکه ضد نژادپرستی زاکسن
.بزرگداشت در شهر هاله ارایه میدهیم تا در سالگرد این حمله نژادپرستانه غم، خشم و همبستگیمان را به خیابان ها ببریم

تا به امروز، بستگان و بازماندگان برای.  نفر در شهر هانائو به قتل رسیدند۹در یک حمله نژادپرستانه  ۲۰۲۰فوریه  ۱۹در 
برگزاری یک یادبود مناسب، اجرای عدالت اجتماعی، روشنگری کامل و همچنین برای عواقب سیاسی این حمله مبارزه می

.کنند

در سراسر کشور، نژادپرستی، یهودی ستیزی و خودبرترپنداری- چه در هاناو، هاله، کاسل، کلن، مونیخ، سولینگن یا مولن 
با این حال، همه تحت تأثیر پیامدهای خشونت آمیز یا مرگبار قرار نمی. نژادی به صورت کلی بخشی از واقعیت جامعه است

!بیایید افراد آسیب دیده را تنها نگذاریم. گیرند

بیایید تا در کنار آنها بایستیم و با همبستگی خود به وضوح با محرومیت، نفرت و خشونت جناح راست و همچنین نژادپرستی
!ساختاری مخالفت کنیم

۲۰۲۲فوریه  ۱۹روز 

بعد از ظهر ۱۷ بعد از ظهر تا ۱۵:۳۰ساعت 

زالهدر شهر هاله  Steintorتجمع یادبود در 

!برای شرکت در این مراسم یادبود مختصر گل و شمع به همراهتان بیاورید

آنهالت-سازماندهی شده توسط شبکه ضد نژادپرستی ساکسن

 فوریه:۱۹فراخوان گروه ابتکار عمل 

https://19feb-hanau.org/wp-content/uploads/2022/01/Jahrestag-2022-Initiative-19.-
Februar-Aufruf-A4-210x297-sw.pdf

 فوریه برگزار خواهد شد۱۹تجمعی دیگر هم در همان روز یعنی در روز 

در تجمع اعتراضی در مقابل اداره امور خارجیان در شهر هاله زاله شرکت کنید و یا در کنار آنها به تماشای تجمع بایستید.
این شعارها را سر خواهیم داد: ما هم شهروندان این شهر هستیم. ما نیز میخواهیم زندگی کنیم و شغلی برای خود داشته باشیم.

اداره امور خارجیان باید همین الن به درخواستهایمان رسیدگی کند. 

 آدرد: نویشتادت ا در روبروی پاساژ نویشتادت ا مقابل ورودی خط اد بان.۱۵ تا ساعت ۱۳از ساعت 

از سوی گروه صدای پناهجویان و مرکز فرافرهنگی سازماندهی شده است.  

https://19feb-hanau.org/wp-content/uploads/2022/01/Jahrestag-2022-Initiative-19.-Februar-Aufruf-A4-210x297-sw.pdf
https://19feb-hanau.org/wp-content/uploads/2022/01/Jahrestag-2022-Initiative-19.-Februar-Aufruf-A4-210x297-sw.pdf

