از بندر امن گرفته تا شهر همبستگی هامبورگ
ازسالهای زیادیست که انساندوستی وحقوق انسانها به چیزی بیشتر از یک زمزمه زبانی تبدیل شده است .
دولتهای اروپایی با استراتیژی های ضد مهاجرت خود که تمام راههای منتهی به اروپا را بسته و مسؤلیت مهاجران
را به صاحبان قدرت در خارج از مرزهای اروپا سپرده و با اینکار به شکل مستقیم در نقض حقوق بشر به بدترین
حالت ممکن سهیم گردیده اند.اما به شکل روز افزون شهرهای اروپای مخالفت خود را با این سیاست های منزوی
کننده وترس برانگیز که در برابر پناهنده ها در جریان است اعالن میکنندومیخواهند مهاجران بیشتری را به زودتری
.وآسانترین شکل ممکن حق اقامت دهند
در این میان هامبورگ هم مانند  ۶۰شهرآملانی دیگر درتابستان  ۲۰۱۸خود را به عنوان بندری امن برای مهاجران نام
نهاد .اولین شهردار هامبورگ چنچر در آن زمان گفت :وظیفه انسانی همه ماست تا هر آنچه که در توان داریم برای
.نجات انسانها از غرق شدن انجام دهیم
ما گفته های او را به سنات آملان یاد اورشده و خواهان این هستیم که به این گفته ها جامه عمل پوشانده و هامبورگ
را واقعا به بندری امن برای پناهندهها تبدیل کنند و مهاجران بیشتری را بپذیرند.حالت فجیع در مرزهای بیرونی
.اروپا به یک عکس العمل سریع ضرورت دارد
:ما از سنات هامبورگ خواهان این هستیم که
•

رای انجمن شهروندی را مستقیم به اجرا گذاشته وپناهنده هاﯾﯽ را که از خطرات دریاﯾﯽ نجات داده
شده اند بدون بروکراسی زیادی بپذیرد.

•

برنامه کشوری برای پذیرش بیشتر انسانهای نیازمند تعیین کند.

•

سیاست اخراج را به شکل مستمر به پایان برساند.

•

و مخالفت خود را باسیاست منزوی ساز اروپا در سطح ایالتی اعالن بدارد.

فقط یک شهر متحد میتواند بندری امن باشد
در هامبورگ در سالهای اخیر یک جامعه مدنی متحد با مهاجران ایجاد گردیده است که مثالی قابل ذکر برای بیرون
از مرزهای این شهر میباشد.حاال زمان آن فرا رسیده که درسطح سیاست شهری هم منابع اقتصادی شهر مورد
.استفاده قرار گیرد تا انسانهایی که از خطر میگریزند پذیرفته شوند وسهم اجتمعایشان به آنها داده شود
برای این که در هامبورگ برای مهاجران تازه رسیده وهمچنان آنهایی که مدتی در اینجا ساکن اند یک زندگی
انسانی تضمین شود ما باید یک قدم دیگر پیش رویم وهامبورگ را از یک بندر امن به شهری متحد تبدیل کنیم
.شهری برای همه
ما خواهان شهری هستیم که از آن هیچ کس اخراج نشود و در آن هر کس بدون مد نظر گرفنت وضعیت اقامت ویا
میزان درآمد دارای حقوق مساوی حق برابر در منافع اجتماعی وحق دسترسی به دیگر بخش های یک زندگی
:اجتماعی داشته باشد .منجمله
•

حق سکونت

•

حق کار ودسترسی به بازار کار

•

حق تحصیل

•

حق مراقبتهای صحی

•

حق رأی دهی

•

حق جابجایی بدون محدودیت و اقامت مطمئن

برنامه وکارزارما ترغیب سنات هامبورگ برای پیوسنت به اتهاد )شهرها و بنادر امن(و)شهرهای امن(است.طوری
که شهر متحد ویکپارچه هامبورگ امکانات زندگی را برای همه فراهم کند وبرای همه مراقبتهای اولیه ،سهم
اجتماعی ،زندگی انسانی واحتیاجات ضروری تعلق گیرد.وبرای این کار ماباید همه باهم در مقابل سیاست
وسیاسیون ایستاگی کنیم .پس از تمام فعاالن در سطح هامبورگ ،سازمانها وافراد میخواهیم برای یک هامبورگ
.متحد به ما بپیوندند

