لنتكلم عن

عنف الرشطة!
معلومات
لليوم العالمي ضد عنف الرشطة
!Laye-Alama Condé! Oury Jalloh! Familie Şimşek
!Familie ÖzüdoĞru! Familie TaŞköprü! Familie KiliÇ
!Familie Turgut! Familie YaŞar! Familie Boulgarides
!Yaya Jabbi! Eric Garner! Kevin Brame

!Familie KubaŞik! Familie Yozgat! Michael Brown

ليا املا كوندي ,يوري يالو ,عائلة شيمشك ,عائلة أزوكرو ,عائلة
كييل ,عائلة تورغوت ,عائلة ياشار ,عائلة كوباسيك ,عائلة يوزكات,
ميشيل براون ,يايا حبيب ,اريك غارنر ,كيفن برامى!!!
هذه بعض األسامء من الئحة حزينة ال تنتهي من االشخاص .الكثري
من األشخاص قتلوا ,عذبوا وتعرضوا للتعذيب يف السجن .الكثري
من األشخاص كانوا و مازالو معرضني للعنف املبارش من الرشطة.
هؤالء األشخاص هم الذين عىل االغلب من عوائل مهاجرة,
الفقراء ,املرشدين ,بائعات الهوى أو حتى الشواذ ,الذين لديهم
فكر مدين و حتى األشخاص املعاقني .هؤالء هم „ ليسو مثلنا „
ويصنفوا كمجرمني يف أعني الرشطة
عندما يتوىف أو يقتل بعض األشخاص يف السجن ,نادرا ما يتم
الترصيح عنه .يف إحدى الحاالت تم إتهام عائلة املقتول بالجرمية
وهذا ما أشعل فتيل الشعور بالعنرصية يف املجتمع من قبل
الرشطة .إن هذه الجرائم كمقتل يوري يالو و ليا االما كوندي
وآخرين تشعرنا بالغضب الشديد .إن هذا التعايل والعنرصية
ليست موجودة يف مركز الرشطة فقط بل هي مشكلة مجتمع بحد
ذاتها .و ألسوء من هذا هو أن عنارص الرشطة محمني من قبل
الدولة و املجتمع يغض الطرف وال يفعل شئ.
التطور الحايل للعنف من قبل الرشطة ضد األشخاص املختلفني
واملشاريع الجديدة التي تنادي مبجتمع مدين يظهر يف القمع
الوحيش من خالل اإلقتحامات و اإلستدعائات القضائية ضد
أشخاص او مجموعات معينة .واألسوء من هذا هو أن بعض
الحركات املتطرفة تدعم هذا الفكر وتحميه .إن أحداث وأعامل
االفكار املتطرفة تحمى بشكل كبري من قبل الرشطة مثل أعامل
الحزب البديل ( )AfDالتي متهد الطريق لهذا الشئ .يجب علينا
ان نكشف عنف الرشطة الخفي للعلن و أيضا وضع هذا النظام
الفاسد امام القضاء األعىل والوقوف بجانب الناس املتهمني ظلام.
يف إطار اليوم العاملي ضد عنف الرشطة يف  15.03.2018ننادي
إلنقاذ الحياة وندعوكم اىل مجموعة من األحداث متدد من شباط
وحتى أيار  .2018يف يوم الخميس  15.03.2018سننطلق معا يف
إحتجاج بالشارع ضد العنف اليومي للرشطة!
إن يوم الخامس عرش من شهر آذار هو اليوم العاملي ضد عنف
الرشطة منذ  21عاما ومنذ ان تأسس هذه الحركة يف سويرسا من
قبل ما يسمى „ العلم األسود „ يخرج الكثري من الناس اىل الشارع
لتذكر ضحايا هذا العنف ويدافعوا ضد عنف الرشطة .كونوا معنا.
!
Bündnis Internationaler Tag
gegen Polizeigewalt Bremen

27.02.18 / 19:00 Uhr / Paradox
)Zur rassistischen Säuberung in St. Pauli Süd (Hamburg
und dem Tod von Yaya Jabbi
03.03.18 / 11:00–16:00 Uhr / Jugendhaus Buchte
Was tun…? – bei rassistischen Polizeikontrollen
Workshop zu rassistischer Polizeigewalt
15.03.2018 / 17:30 uhr / Ziegenmarkt
Internationaler Tag gegen Polizeigewalt – Kundgebung
17.03.18 / 14:00 Uhr / Gänsemarkt Hamburg
UNITED WE STAND! Gemeinsam gegen Repression
und autoritäre Formierung – Antirepressionsdemo
18.03.18
Internationaler Tag der politischen Gefangenen
T.B.A. / 19:00 Uhr / Paradox
«»Polizisten morden, der Staat schiebt ab
Institutioneller Rassismus und die Rolle der Polizei
26.05.18 / T.B.A.
In our hands: Community Accountability im Kontext von sexualisierter
Gewalt und_oder Gewalt in nahen Beziehungen – Workshop

„“Yaya Jabbi

العنرصية املؤسساتيّة هي مصطلح جديد .لكن ما هو؟ وما هو
عالقته بالرشطة؟ وما هو دور الرشطة يف سياسية االجئني؟ هنا
سيسلط الضوء عىل بعض االفعال العنرصية للرشطة ولنتعرف ما
هو دور الرشطة يف مساعدة الرأسامليّة ورسم الحدود بني الطبقات
اإلجتامعية.

Veranstaltung der Flüchtlingsinitiative Bremen und KOP Bremen

الرشطة تقتل واملدينة ت ّرحل .العنرصية املؤسسات ّية ودور الرشطة
فيها .حدث ملساعدة االجئني

T.B.A. / 19:00 Uhr / Paradox

organisiert von Rote Hilfe e.V.

حفلة يف البانهوف مع مجموعة أرغوس

اليوم العاملي للمساجني السياسيني

18.03.18

ميكنك ايضا السفر مع بعض االشخاص االخرين عليك فقط بسؤال من حولك.

Unitedwestand.blackblog.org.

للحصول عىل شعارات املظاهرة واملزيد من املعلومات الرجاء زيارة

منذ انعقاد اجتامع القمة االقتصادية يف هامبورغ السنة املنرصمة
يوجد أشخاص اىل األن يف السجن ,يف اليوم  17من أذار سنسافر اىل
هامبورغ للتعبري عن غضبنا و استياءنا عن عنف الرشطة ,و
األعامل التجرميية ضد الناس و ,و ,و ,و ,و ,و أيضا لنحمل كل هذا
اىل الشارع لنعرب عن تضامننا مع األرسى واملسجونني .الواحد للكل
والكل للواحد .تعالو معنا اىل هامبورغ للمشاركة يف املظاهرة ضد
العنف يف إطار „ يوم املسجونني السياسيني „

معا نصبح اقوى .معا ضد اشكال العنف السلطة التعسفية

17.03.18 / 14:00 Uhr / Gänsemarkt Hamburg

معا يف اليوم العاملي ضد عنف الرشطة لنخرج اىل الشارع وسيكون
هناك طعا يناسب جميع الناس.

اليوم العاملي ضد عنف عنف الرشطة

15.03.2018 / 17:30 uhr / Ziegenmarkt

kop-bremen@riseup.net

التسجيل سيكون يف كل مجموعة  15شخص كحد أقىص لذلك الرجاء إرسال بريد الكرتوين إىل
العنوان وإذا لديك اي سؤال ميكنك إرساله عىل نفس العنوان

اللغات اللغات االساسية هي اإلنكليزية و األملانية و يوجد ايضا مرتجمني لعدة لغات .يجب عليك
فقط إخبارنا قبل عدة أيام ما هي اللغة التي تتحدثها.

هل لديك فكرة؟ يف القطار أو يف املحطة أو يف الحديقة أو حتى يف
وسط املدينة تتعرض للتفتيش .أنت وحدك .وتعتقد أنه ليس
مصادفة .أنت تعرف أنه ظلم و السبب هو إما مظهرك أو حتى
لونك .انت تعتقد أن التفتيش له عالقة بالعنرصية ولكنك ال تعلم
ما تستطيع فعله .أنت منزعج و مستاء و خائف من رد فعل
الرشطة إذا دافعت عن نفسك .أنت تريد الدفاع عن نفسك ولكن
كيف؟؟
يف هذا اليوم سنعرض لكم يف الورك شوب كيف تحمي نفسك ضد
الرشطة وسنرشح بعض األمور األخرى .معا نريد أن نتبادل
املعلومات ونطور بعض اإلسرتاتيجيات يك تستطيع حامية نفسك.
الهدف هو إظهار التضامن بيننا .جميع الناس الذين مع او بدون
خربة ضد عنف الرشطة مدعويني .هذه املجموعة مهداة للناس من
جميع الطوائف واأللوان

ماذا عليك فعله!!!!
عند تتعرضك اىل تفتيش عنرصي من قبل الرشطة

03.03.18 / 11:00-16:00 Uhr / Jugendhaus Buchte

هناك وقف احتجاجي لتذكر مقتل يايا يايب و اليا كوندي من
مدينة برمين .يف هذه املنطقة من مدينة هامبورغ هناك حمالت
اعتقاالت عنيفة ضد ما يدعى بإجرام تعاطي املخدرات بالعلن.
افعال الرشطة كانت كالتايل  :حمالت تفتيش عشوائية يف الشارع
ساعات طويلة من االستجواب يف مراكز الرشطة واعتقاالت وحشية
ولكم ,صفع ,ومصادرة جميع املمتلكات الشخصية .والهدف من
هذا هو إرهاب الساكنني يف الحي اىل حد التفكري بالهرب من
الحي .وكل هذا يتبعه ايضا الناس من العرق األسود.

)(Intiativa Balduin Hamburg und Initiativa in Gedenken an Laye Condé

„ “St.Pauli-Südيف  Hamburgلتذكر مقتل

27.02.18 / 19:00 Uhr / Paradox

عنف الرشطة!

لنتكلم عن

