الشطة" ضد قانون ر
أيام النشاط والمظاهرة من قبل اتحاد "إيقاف قانون ر
الشطة الجديد يف ساكسن من  .10وإىل .18
نوفمب 2018
ر
كما ف المقاطعات األخرى ،تخطط االن حكومة مقاطعة ساكسن إلقرار قانون جديد ر
الداخل،
للشطة .تحت ذريعة الرغبة يف ضمان األمن
ي
ي
سيتم تقييد حقوقنا األساسية بشدة ف المستقبل .ف نفس الوقت سيتم تعزيز صالحيات ر
الشطة وإعادة تسليحهم بشكل عسكري .ستغدو
ي
ري
األماكن العامة مشحا للمراقبة االلكتونية مع خاصية التعرف عل الوجه .هذا كله مع أن معدل الجريمة يف أقل نسبه منذ  25عاما.
كثبون بالطبع.
وأنن ال أملك شيئا ألخفيه؟" يسأل ر
"ما الضر يف ضمان األمن ،خاصة ي
التفست لكلمة الخطر حيث تقرر ر
سينته مفهوم
الشطة معن الخطر وكنتيجة لذلك
كبت" ـ ذلك حسب
ر
عند التهديد بوجود "خطر ر
ي
ر
.
يعن بالضبط بأن األطباء،
هذا
ية،
ش
ال
المعلومات
حامل
عن
الحصانة
رفع
سيتم
ذلك
عل
عالوة
افتاض براءة الناس تدريجيا ـ
ي
ي
والصحفيي/ات عليهم اإلدالء بأقوالهم حول عمالئهم مع أن هذه المعلومات يجب أن تنطوي تحت الشية
النفسيي
المعالجي/ات
ر
ر
ر
المهنية .هذه المجموعات المهنية يمكن أن يتم التنصت عليها يف المستقبل بال معرفتها يف حال االشتباه بجريمة جنائية؛ وهذا ما يعتت
ر
اختاقا ر
الماض .يف المستقبل سيضطر الناس
مباشة لحريتهم المهنية .رشطة ساكسن باألخص قامت بانتهاك هذه الحرية عدة مرات يف
ي
إىل تقديم عينات من الدم والحمض النووي أو يمكن أن يتم حجزهم لمدة ثالث أشهر دون امر من المحكمة كما ويمكن وضعهم تحت
ر
ر
المعلومان وسالمتنا الجسدية،
مصتنا
ون .حقوقنا األساسية يف التنمية الحرة لشخصياتنا وتقرير ر
ي
المراقبة عن طريق سوار القدم االلكت ي
المدن ضد
حرية الصحافة وشية التيد وحرمة السكن سيتم انتهاكها من خالل هذه التشديدات الجديدة .يمكنكم قراءة دعوة المجتمع
ي
هذه التشديدات عل موقعنا .هناك قمنا بتلخيص النقاط المهمة حول القانون الجديد.
يمكنكم التوقيع عىل هذه الدعوة عن طريق ر
االنبنت:
https://polizeigesetz-stoppen.de/aufruf/

نحن ال نريد دولة مراقبة!
ر
وف كل مكان!
نريد ان نوقف سطوة الشطة يف ساكسن ي
نريد حلوال اجتماعية للمشاكل العالقة يف وقتنا!
هذا يمكن تحقيقه فقط من خالل النشاط الجماع مع بعضنا .نحن ندعوكم لمشاركتنا ف أسبوع النشاط ضد قانون ر
الشطة المرتقب.
ي
ي
نظموا أنفسكم ر
وانشوا نشاطاتكم!

أيام النشاط
 10.11نقاش ف غور ر
ليت "قانون ر
وتأثتات جانبية؟!" الساعة السادسة مساءا Schlesisches Museum,
الشطة الجديد ـ ـ ـ مخاطر ر
ي
02826 Görlitz
ر
علن يف داخل التلمان.
 12.11كشك معلومات من "إيقاف قانون الشطة" أمام التلمان واستماع ي
شوارع يف جامعة دريسدن الساعة 12:30
 13.11مشح
ي
 14.11مشح شوارع ف براغر ر
شتاسه الساعة الرابعة عرصا !16.00
ي ي
 15.11طاولة معلومات يف  Amalie-Dietrich-Platzالساعة الثالثة ظهرا 15.00
 16.11نقاش ف دريسدن " قانون ر
وتأثتات جانبية؟!" الساعة السابعة والنصف مساءا .العنوان:
الشطة الجديد ـ ـ ـ مخاطر ر
ي
Risa Efau in der Motorenhalle, 19:30 Uhr, Wachsbleichstraße 4a, 01067 Dresden
 17.11مظاهرة ضد قانون ر
الشطة المرتقب الساعة الثانية ظهرا عند البانهوفWienerplatz Hauptbahnhof .
للمزيد من المعلومات تابعونا عىل صفحتنا عىل ر
االنبنت أو الفيسبوك:
https://polizeigesetz-stoppen.de
https://de-de.facebook.com/NoPolizeigesetz/
عىل ر
تويب:
@noPolizeigesetz

من يريد المشاركة يف التنظيم والنشاط يستطيع/تستطيع االستفسار والمشاركة يف تحالف "ديمقراطية ساكسن":
www.sachsens-demokratie.net
عىل ر
تويب:
@SDemokratie
معلومات االتصال لتحالفات محلية:
Oberlausitz: polgstoppen-oberlausitz[at]systemli.org
Cheminitz: polgstoppen-chemnitz[at]systemli.org
هذا القانون يعنينا جميعا ألنه انتهاك ألبسط حقوقنا اإلنسانية وأساسات عيشنا المش ربك!

