
ب. ة المرتققانون الشرطظاهرة ضد ة في ممشاركنون الشرطة" للقايقاف "إحاد يدعوكم ات 17.11.2018موافق ل م الجمعة الوي في

ع بال كاميرة نعمل ألجل مجتمنا ون ألنقانا الدار هذة الجديد مخيفة وغير مقبولة. نحن ضد إصقانون الشرططط لها في خالتشديدات الم

 وية ونرفض التجريم العام للناس. كل زابة عند قمرا

كل ل مم سيتم تمديده ليشيا ومن ثفارمر في باأ األبدع كبير. ومشرهو جزء من ن في ساكسوق الشرطة لحقصياغة القانون الجديد 

كذا قوانين دار هت المحلية في ألمانيا بقدرتها على الهيمنة السياسية وامتالكها األهلية للتصرف عند إصتظن الحكوما .األلمانية مقاطعاتال

طلق ناس بأمن ممات تعد الوخاصة في السنوات األخيرة. هذه الحكووتشديدات. وهذا يحصل مع معدالت الجريمة الزالت في انخفاض 

ى القانون في الواقع ونما فحرهاب بية اإلبارحبون بصالحيات إضافية لم، ويطالتضمن أي شيءن تستطيع أة رمزية ال خالل سياسمن 

في سياسة األمن نالحظ كيف أن السياق وخاصة  . منذ بضعة سنوات ونحننايات العاديةضد الجنائي يخفض الحواجز امام االتهام الج

ة مهاجرة خلفيأو الناس من  األجانبزداد التمييز ضد يقبة إلى حالة طبيعية. باإلضافة إلى ذلك سوبذلك تتحول المرا حرف عن مسارهين

طالبات بصالحيات ما لدعم المستخدامها دائجرام السكين" يتم ا"إمثل  حيةت مفتاة األمن. كلمابسبب الخلط بين سياسة الهجرة وسياس

ة ة الملحلمشاكل الحقيقي. اطي شفافديمقراسياسي ل ا فالموضوع هنا لم يعد يدور حول كيفية بناء تواصكس تمام. وبالعةجديدة إضافي

حية لم تعد ك وحالة العاملين في قطاع الرعاية الصاز التدريس المنهيم المدارس القديمة وجهبة الفقر وترمكالسكن المقبول االجار ومحار

 في هذا السياق. كر تذ

خصية مل المعلومات الشتحوي كاطة ، بنوك معلومات هائلة للشربالفيديو الذكية بة هي المراقبةمرتقة لهذه التشديدات التيجة المحتملالن

 .خطرالت في حاال زداد مباشرةالتي تة وحتى أكثرها حساسية عن الناس وصالحيات للشرط

. هذه اةحيط الوأنما اآلراءددية في بة سنخسر التعقة المرائرتوسيع دامن خالل  .تمعناتبعات على مجن ائج والممارسات لن تمر بدوالنت هذه

ى غاير" أو حتى صفات أخرالم. لون البشرة "ئرة االتهامهم سيقعون في دام أو نشاطبسبب مظهره"المعيار" الناس الذين يميلون عن 

القانوني  افتراض البراءةءلة. ستكون عرضة للمسااه تلفت االنتبتي حلقة اجتماعية ما" والب نتر، "اللباس المقشاط السياسيلن، اكاإلعاقة

حزب ال تعد في الحكومة المقبلة. بالنسبة لهذا الحزب البديل من أجل المانيا ة لملك لم ننسى المشاركة المحتباإلضافة لذل  ببطء.  ىسيلغ

مرعب تصور في المجتمع. من الوباألخص األقليات  ناسضد كل المراقبة والمضايقة ن الم البديل مع المزيدهذه التشديدات كافية. حزب 
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