
:  همهی اروپا براکي  

!زميونالي شما در برابر ناسیرا  

  اروپایتظاهرات بزرگ در شهرها:  ٢٠١٩ ماه مه ١٩ کشنبه،ي

 

 یمل. رنديگي اروپا مهي اتحادندهي را در مورد آی قطعمي تصم٢٠١٩ ماه مه ٢۶ خي اروپا در تارهي اتحادانتخابات

 را زميونالي اعالم کنند و ناسمي تصمني را با اهي اتحاد اني خواهند پای می راست افراطاني و افراط گراانيگرا

. دهندجيدوباره ترو   

ما همه خواستار .   پارلمان اروپا شرکت کنند از قبل درشتري به مراتب بی با اعضاخواهنديم:  آنهاهدف

!مي هستاني گرای ملشبردي از پیريجلوگ  

 

 قابل قبول شود و نفرت نسبت به ی از لحاظ اجتماعیست و نژادپرتيربشري اگر تحقم،يستي ای مآنما در برابر آن

 مستقل مورد حمله ی و دادگاه های داد که حکومت قانونميما اجازه نخواه.  شودکي ها تحرتيپناهندگان و اقل

 ما از همه شهروندان لي دلنيبه هم.  گرددغو لی ها محدود شده و قانون پناهندگی حقوق بشر و آزادرند،يقرار گ

: دي کنیستادگي ای و نژادپرستيی گرایدر مقابل مل. دي برویري گی رای مه برا٢۶: مي کنی خواهش ميیاروپا

! و همبستهزي صلح آم، اروپا دموکراتکي یبرا  

 ی اروپاکي ی مشترک براۀ جامعکي است که ما به عنوان ني مهم تر از همه ا،ی ملیري گکجانبهيدر زمان 

.ميکن  هزرابم ین قانوتي با حاکمیمشترک  و دموکراس  

 

....... ماندهياروپا آ  

 قابل عبور و غرق ري غی گسترش مرزها به قلعه هایبه جا  .د و حقوق بشر دفاع می کن انسانیحقوق از   •

 منصفانه در مقابل ی و روش های امن فرار، حق پناهندگی راه هاني تضمترانه،ي مدیايشدن مردم در در

  . حفاظت از آنان هدف ما استیپناهندگان برا

 قدرتمند اقتصاد، ی های گوش دادن به البیبه جا . استاني بی تنوع و آزاد،ی دموکراسی به معنندهيروپا آا »

 کند ی را حفظ مکي حکومت دموکراتکند،ي قانون متيدفاع از حاکم .خواهد شد  شهروندان گوش دادهیبه صدا

 ی می زندگوهي تنوع درشابد،ي ی مشيتحمل و مدارا در جامعه افزا  . دهدی میشتريو پارلمان اروپا را نفوذ ب

 ني پر جنب و جوش را تضمی جامعه مدنکي ني هنر، فرهنگ و مطبوعات و همچنی آزاد،یتي عدالت جنسد،يآ

. کندیم  

 ی و توافق نامه هاتي رفع محدود،ی سازی خصوصجي ترویبه جا .دعدالت اجتماعی را تضمين می کن   •

اين برپايی همبستگی و تضمين حقوق کارگران   .دشوي  شرکت ها مقاومت ممي مقابل نفوذ عظ،یبرالي نولیتجار



 از فقررا ی عاری زندگکي و ی اجتماعني تام،ی پزشکی مسکن، مراقبت هال،يهمه مردم حق تحص  .تاس

  . و در سراسر جهاننجايدر ا - ردي را بپذتشي مسئولدياروپا با  .خواهد داشت

 و هسته یلي فسی انرژیبه جا . کندی و راه حل بحران آب و هوا حرکت میطي محستي زراتييبه سمت تغ   •

 مي اقلی که مناسب برادهدي را ميی روستای اجازه کشاورزنيا .خواهد شد  استفادهري پذدي تجدی های از انرژ،یا

 و خوب دي جدی و کارهاافتهي کاهش ی اجتماعريي کنند که تغی مني را تضمني زمان انيدر ع . استو آب و هوا

  . شودجاديا

 

 یبرا - ندي آی ها ماباني صدها هزار نفر در سراسر اروپا به طور همزمان به خ٢٠١٩ مه ١٩ کشنبهيدر روز 

اني گرای ملهي اروپا، علندهيآ  


