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گرد هم آیی
20 سال پس از رویداد 11 سپتامرب

همبستگی با مردم افغانستان

در محل جلوی  شنبه
11 سپتامرب 2021

از ساعت 15

Aufnahme von Geflüchteten jetzt!!پناهجویان را بپذیرید

Marktkirche



Zum 20. Jahrestag des Anschlags auf World Trade Center 
und Pentagon finden deutschland- und europaweit in 
zahlreichen Städten Aktionen statt. Kurz vor diesem Jah-
restag wurde der „war on terror“ in Afghanistan beendet 
und das Land nach dem Abzug der ausländischen Trup-
pen schnell von den Taliban zurückerobert. Damit hat die 
gesamte afghanische Zivilbevölkerung – insbesondere 
Frauen und Mädchen – wieder unter gravierendsten Men-
schenrechtsverletzungen der Taliban zu leiden. 

Durch die dilettantische Ausführung des Abzugs wurden 
nicht einmal besonders gefährdete Menschen – Frauen-
rechtsaktivist*innen, LGBTIQ-Personen, Richter*innen und 
Anwält*innen, Journalist*innen, ja nicht einmal alle Men-
schen, die direkt die westlichen Streitkräfte unterstützt 
hatten - gerettet. 

Wir rufen auf zur Solidarität mit der afghanischen Zivil-
gesellschaft! Deutschland muss endlich seiner Verantwor-
tung gerecht werden und ein großzügiges Aufnahmepro-
gramm für afghanische Geflüchtete aus Afghanistan, aus 
Nachbar- und Transitstaaten schaffen! Hier lebende Af-
ghan*innen brauchen endlich einen sicheren Aufenthalts-
status! Schnellen und unbürokratischen Familiennachzug 
zu afghanischen Geflüchteten in Deutschland sicherstel-
len! Schaffung legaler und sicherer Zugangswege! 

Wir haben Platz!
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در بیستمین سالگرد حمله به ساختامن مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع 

ایاالت متحده آمریکا، آکسیون هایی در تعداد زیادی از شهرهای آملان و اروپا 

برگزار می شود. بیست سال از آن واقعه می گذرد و فاجعه هنوز در افغانستان 

ادامه دارد. اندکی پیش از این سالگرد، پس از آن که به اصطالح به »جنگ علیه 

ترور« خامته داده شد و نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بیرون رفتند، 

کشور دوباره توسط طالبان تسخیر شد. بدین ترتیب دوباره حقوق انسانی همه 

اهالی غیر نظامی افغانستان – بویژه زنان و دخرتان – توسط طالبان به شدت 

نقض می شود.

با خروج بی برنامه نیروهای خارجی، حتی کسانی که به شدت در معرض 

تهدید طالبان هستند یعنی فعالین حقوق زنان، همجنس گرایان و دگرباشان، 

قاضی ها، وکال، خربنگاران وحتی عده ای از کسانی که مستقیمن با نیروهای 

نظامی کشورهای غربی همکاری کرده بودند، نجات نیافتند.

ما به همبستگی با مردم افغانستان فرامی خوانیم! وقت آن رسیده که آملان 

به مسئولیت خود عمل کند و پناهجویان افغان را، که در افغانستان، همسایه 

های افغانستان و در کشورهای ترانزیت به رس می برند، با آغوش باز بپذیرد! 

باید به پناهجویان افغان، که در آملان زندگی می کنند، اجازه اقامت مطمنئ 

داده شود! باید بفوریت وبدون موانع بوروکراتیک ترتیبی داده شود که اعضای 

خانواده های پناهجویان افغان، که در آملان هستند، بتوانند به آن ها بپیوندند! 

باید راه های قانونی و امن برای انتقال افغان ها به آملان بوجود بیایند!

ما به اندازه کافی جا داریم!

Afghanisches Frauennetzwerk e. V. Sympathisant*innen der afghanischen 
 Solidaritätspartei in Europa

 Forum der iranischen Demokrat*innen und
 Sozialist*innen in Hannover Radio Flora  Seebrücke Hannover

 Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V. IIK e. V. Janusz-Korczak-Verein

 Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.

  Vietnamzentrum e.V. MiSO e. V. kargah e. V.


