يﮏ اروپا برای همه:
رای شما در برابر ناسيﻮناﻟيزم!
يکشنبه ١٩ ،ماه مه  :٢٠١٩تظاهرات بزرگ در شهرهای اروپا
انتخابات اتحاديه اروپا در تاريﺦ  ٢۶ماه مه  ٢٠١٩تﺼﻤيﻢ ﻗﻄﻌﯽ را در مورد آينده اتحاديه اروپا ميﮕيﺮند .مﻠﯽ
گﺮايان و افﺮاط گﺮايان راست افﺮاطﯽ مﯽ خواهند پايان اتحاديه را با ايﻦ تﺼﻤيﻢ اعﻼم کنند و ناسيوناﻟيزم را
دوباره تﺮويﺞ دهند.
هدف آنها :ميخواهند با اعضای به مﺮاتب بيﺸتﺮ از ﻗبل در پارﻟﻤان اروپا شﺮکت کنند .ما هﻤه خواستار
ﺟﻠوگيﺮی از پيﺸبﺮد مﻠﯽ گﺮايان هستيﻢ!
ما در بﺮابﺮ آنآن مﯽ ايستيﻢ ،اگﺮ تحقيﺮبﺸﺮيت و نژادپﺮستﯽ از ﻟحاظ اﺟتﻤاعﯽ ﻗابل ﻗبول شود و نفﺮت نسبت به
پناهندگان و اﻗﻠيت ها تحﺮيﮏ شود .ما اﺟازه نخواهيﻢ داد که حکومت ﻗانونﯽ و دادگاه های مستقل مورد حﻤﻠه
ﻗﺮار گيﺮند ،حقوق بﺸﺮ و آزادی ها محدود شده و ﻗانون پناهندگﯽ ﻟﻐو گﺮدد .به هﻤيﻦ دﻟيل ما از هﻤه شهﺮوندان
اروپايﯽ خواهش مﯽ کنيﻢ ٢۶ :مه بﺮای رای گيﺮی بﺮويد .در مقابل مﻠﯽ گﺮايﯽ و نژادپﺮستﯽ ايستادگﯽ کنيد:
بﺮای يﮏ اروپا دموکﺮات ،صﻠح آميز و هﻤبسته!
در زمان يکجانبه گيﺮی مﻠﯽ ،مهﻢ تﺮ از هﻤه ايﻦ است که ما به عنوان يﮏ ﺟامﻌﮥ مﺸتﺮک بﺮای يﮏ اروپای
مﺸتﺮک و دموکﺮاسﯽ با حاکﻤيت ﻗانونﯽ مبارزه کنيﻢ.
اروپا آينده ما.......
• از حقﻮق انسانی و حقﻮق بشر دفاع می کنﺪ .به ﺟای گستﺮش مﺮزها به ﻗﻠﻌه های ﻏيﺮ ﻗابل عبور و ﻏﺮق
شدن مﺮدم در دريای مديتﺮانه ،تضﻤيﻦ راه های امﻦ فﺮار ،حق پناهندگﯽ و روش های منﺼفانه در مقابل
پناهندگان بﺮای حفاظت از آنان هدف ما است.
« اروپا آينﺪه به معنی دمﻮکراسی ،تنﻮع و آزادی بيان است .به ﺟای گوش دادن به ﻻبﯽ های ﻗدرتﻤند اﻗتﺼاد،
به صدای شهﺮوندان گوش داده خواهد شد .دفاع از حاکﻤيت ﻗانون ميکند ،حکومت دموکﺮاتيﮏ را حفظ مﯽ کند
و پارﻟﻤان اروپا را نفوذ بيﺸتﺮی مﯽ دهد .تحﻤل و مدارا در ﺟامﻌه افزايش مﯽ يابد ،تنوع درشيوه زندگﯽ مﯽ
آيد ،عداﻟت ﺟنسيتﯽ ،آزادی هنﺮ ،فﺮهنگ و مﻄبوعات و هﻤچنيﻦ يﮏ ﺟامﻌه مدنﯽ پﺮ ﺟنب و ﺟوش را تضﻤيﻦ
مﯽ کند.
• عﺪاﻟت اجتماعی را تضمين می کنﺪ .به ﺟای تﺮويﺞ خﺼوصﯽ سازی ،رفع محدوديت و توافق نامه های
تجاری نوﻟيبﺮاﻟﯽ ،مقابل نفوذ عظيﻢ شﺮکت ها مقاومت ميﺸود .ايﻦ بﺮپايﯽ هﻤبستﮕﯽ و تضﻤيﻦ حقوق کارگﺮان

است .هﻤه مﺮدم حق تحﺼيل ،مسکﻦ ،مﺮاﻗبت های پزشکﯽ ،تاميﻦ اﺟتﻤاعﯽ و يﮏ زندگﯽ عاری از فقﺮرا
خواهد داشت .اروپا بايد مسﺌوﻟيتش را بپذيﺮد  -در اينجا و در سﺮاسﺮ ﺟهان.
• به سمت تغييرات زيست مﺤيﻄی و راه حل بﺤران آب و هﻮا حرکت می کنﺪ .به ﺟای انﺮژی فسيﻠﯽ و هسته
ای ،از انﺮژی های تجديد پذيﺮ استفاده خواهد شد .ايﻦ اﺟازه کﺸاورزی روستايﯽ را ميدهد که مناسب بﺮای اﻗﻠيﻢ
و آب و هوا است .در عيﻦ زمان ايﻦ را تضﻤيﻦ مﯽ کنند که تﻐييﺮ اﺟتﻤاعﯽ کاهش يافته و کارهای ﺟديد و خوب
ايجاد شود.
در روز يکﺸنبه  ١٩مه  ٢٠١٩صدها هزار نفﺮ در سﺮاسﺮ اروپا به طور هﻤزمان به خيابان ها مﯽ آيند  -بﺮای
آينده اروپا ،عﻠيه مﻠﯽ گﺮايان

