Herkes için bir Avrupa!
Irkçılığa ve milliyetçiliğe karşı sessiz kalma!
19 Mayıs 2019 Pazar: Avrupa Şehirlerinde büyük yürüyüş

26 Mayıs 2019’da yapılan Avrupa seçimleri, Avrupa
birliği'nin geleceği için çok mühimdir. Milliyetçiler ve
aşırı sağcılar bu seçimde Avrupa birliği'nin sonunu
sağlamak ve milliyetçiliği yeniden geri getirmek
istiyorlar. Hedefleri: Öncekinden daha fazla milletvekili
ile Avrupa parlamentosuna girmek. Milliyetçilerin
ilerlemesine karşı hepimiz çok büyük öneme sahibiz!
İnsan onurunu hiçe sayılmasına ve ırkçılığı toplumsal
kabul edilebilir hale getirilmesine, nefretle mülteci ile
azınlığın aleyhine kışkırtılmasına karşı duruyoruz.
Hukuk devleti ile bağımsız mahkemelerle
uğraşılmasına, insan ile özgürlük hakları
kısıtlanmasına ve iltica yasasının kaldırılmasına izin
vermeyeceğiz.
Bu yüzden tüm Avrupa vatandaşlarına sesleniyoruz: 26. Mayıs'ta oyunuzu
verin – Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele edin: Demokratik, barışçıl ve
dayanışmacı bir Avrupa için!
Ulusal her devletin tek başına gittiği bir zamanda, dayanışmacı bir toplum
olarak, demokrasi ile hukukunun üstünlüğünü sınır ötesi gerçekleştiren ve
Milliyetçiliği ile bölünmeyi geçersiz kılan bir Avrupa için ayağa kalkmamız her
zamankinden daha önemli. Hep birlikte diyoruz: Avrupa Birliği bir gelecek
istiyorsa, değişmeli. Başka bir Avrupa vizyonu için tartışacağız.
Geleceğimizin Avrupası...
- İnsanlığı ve insan haklarını savunur.
Sınırlarını genişletmek ve Akdeniz'deki insanları boğmak yerine, güvenli kaçış
yolları, sığınma hakkı ve korunma isteyenler için adil sığınma prosedürleri
garanti eder.

- Demokrasi, çeşitlilik ve ifade özgürlüğü içindir. Kurumsal firmaları
dinlemek yerine, vatandaşlarının sesini duyar. Hukukun üstünlüğünü
savunuyor, daha demokratikleşiyor ve Avrupa Parlamentosuna daha fazla etki
veriyor. Hoşgörüyü teşvik eder ve yaşam tarzlarının çeşitliliğini, cinsiyet
adaletini, sanat özgürlüğünü, kültürü ile basını ve aynı zamanda canlı bir sivil
toplumu sağlar.
-Sosyal adaleti garanti eder. Özelleştirme, serbestleştirme ve neo-liberal
ticaret anlaşmalarını teşvik etmek yerine, şirketlerin muazzam etkilerini
dengeleyecek. Dayanışma üzerine kurulu ve işçi haklarını güvence altına
alıyor. Tüm insanlara eğitim, barınma, tıbbi bakım ve sosyal güvenlik ile
birlikte yoksulluktan uzak bir hayat hakkı garanti edilmektedir. Avrupa,
buradaki ve dünyadaki sorumluluğunu yerine getirmek zorunda.
- Ekolojik temel değişim ve iklim krizinin çözümünü sağlar. Fosil ile
nükleer enerji yerine, yenilenebilir enerjilere güvenir. Köylü, iklim dostu bir
tarıma izin verir. Aynı zamanda, değişimi sosyal olarak hafifletmek ve iyi işlerin
yaratılmasını sağlar.

19 Mayıs 2019 Pazar günü, Avrupa'nın her yerinden on
binlerce insan sokakta yürüyecek! Avrupa'nın geleceği için
milliyetçiliğe karşı!

