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 و. شخص لي واحدة لعملة وجهان هو مكان أي في البقاء مكان اختيار في الحق و الحركة حرية
 النظام هذا إطار. النسان حياة في التحكم و التقييد, القمع من نظام مع يتضادان الحقان هذان
أن يمكن الربح زيادة أن حيث و النسان كرامة قبل الربح بزيادة يهتم اقتصادي نظام في يتشكل
 و للطبيعة الجائر الستهلك على فقط ينطلي ل المنطق هذا. القتصادي النمو طريق عن تتحقق

 مثل رئيسية تعابير. سلوكهم أنماط و الحياة مناحي جميع في البشرً أيضا لكن و العمالة استغلل
 إن. الموجودة المثلة من كثير عن أمثلة ثلثة هم الفصل و الذات تحسين, الداء على الحث

 على الحفاظ و - أوروبا جنوب دول في فقط ليس - الفشل إلى طريقه في الرفاه دولة مفهوم
 تترافق لعداء صور خلق طريق عن تأمينها يتم الدولة شرعية تبرير إلى بالضافة الدولة سلطة

 العنصرية, الجنس عن النمطية الفكار. الشرطة لجهاز الدارية و التنفيذية للصلحيات توسيع مع
.المجتمع على السيطرة بهدف تجنيدها يتم المراقبة و

 المر هذا تضع والمخيمات الحركات، الحملت،التمرد حركات شكل في الجتماعية النضالت
 الهمية تعيد التي المجتمعية العلقات على التركيز في يتشاركون و. تساؤل موضع ناقد بشكل

. الفاعلة الخلقة طاقته و الفرد لدور
 في الفراد بين الجتماعي التعاون تفعيل يتم فإن، الذاتية والدارة المجرد العمل أوقات في

صناعة و الذاتي التنظيم خلل من عملها يتم و المخيمات و التمرد أشكال في مشتركة مساحات
.التوافقي القرار

 الفعالية هذه. بحماس ثالونيكي مدينة في" حدود ل "لمخيمات التحضيرات نتابع نحن لهذا و
 مشتركة استراتيجيات تطوير بهدف خارجها و أوروبا أنحاء جميع من مختلفين أشخاص ستجمع

.الوقت نفس في معا للعيش بديلة لوسيلة خطط وضع وً عالميا وً محليا الجائرة الممارسات ضد
بسبب

 القانونية والقيود الوقت توفر عدم و المادية للمحدودية ونظرا  والعالم أوروبا في الحالي الوضع
 في المشاركة على قادرين سيكونون ثالونيكي أو اليونان خارج من الناس منً  قليلً  عددا فإن
على المعروفة بلدتنا،  Münster مونستر في" حدود ل "مخيم تنظيم نريد فإننا، وبالتالي. المخيم
 بشكل الفكار وتبادل لمناقشة المساحة بعض لخلق هي الفكرة. الهوائية بالدراجات واسع نطاق

 في ستحدث الفعاليات من مماثلة أنواع أن نأمل. نعيشها التي الوضاع و العلقات حول مباشر
أو الوقت لديهم ليس الذين لولئك المشاركة تسهيل أجل من، أيضا أوروبا شمال في أخرى قرى



 تصاريح وضع بسبب التنقل منً قانونيا ممنوعون هم من أو للتزاماتهمً نظرا المالية المكانية
. القانوني غير وضعهم أو المستقر غير إقامتهم

مايو Wartburgschule في الحتجاج مخيمات سياق في تطورت التي الطاقة من مستلهمين
 استراتيجيات على والعمل البعض بعضهم على تعرف، أخرى مرة خيامنا نصب نريد  فإننا 2015

.معا للعيش بديلة طريقة ليجاد مشتركة ً
 Thessaloniki ثالونيكي في النشطاء من الرائعة الدعوة هذه نتابع نحن بالمحتوى يتعلق وفيما
 إلى بالشارة. صفحات تسع من ورقة في"  حدود ل "لمخيم للعجاب مثير إطار بإعداد قام الذي
 مكان اختيار حق لتأكيد الداعمة النظر وجهات وضع فكرة دعم يجب أنه نعتقد نحن، الحدود فتح

 ما عن النظر وجهات تبادل و ذلك تحقيق يمكننا كيف مناقشةً سويا نود. قوي موقف في البقاء
. بعض مع بعضنا نتكلم أن ملحة حاجة هناك لهذا و للنجاح وصفة تقديم يمكننا ل. عمله يمكن

.ذاته الوقت في. التوافق و التساوي و الذاتي التنظيم من بجو المخيم يقوم سوف
 فكرة ندعم فإننا لذلك. بالحدود محاطة البسارية التنظيمات أن أيضا أن العتبار في نأخذ ونحن

التسامح يمكن ل لكن،. للخطأ متقبلة مساحة في أن يجب لكن و خلف محط السياسة تكون أن
.المثليين من الخوف، جنسية، عنصرية اهانات أو تمييز عن تنم التي التصرفات مع

 الحلم منً بدل تحقيقها على بالعمل نبدأ دعونا و للتضامن بدائل تطوير أجل من معا نعمل دعونا
! فيه الحالية الوضاع انتقاد فقط أو أفضل بعالم

 أو الصاخبة الموسيقية والحفلت والفعاليات العمل لورش الفكار بعض بالفعل لديك كان إذا
 إجلب و حقيبتك إحزم أو! الن ذلك تنظيم في إبدأ! عظيم، آخر شيء أي عن الرائعية الحفلت

 معدات، المتقد الحماس، والفكار، الهتمام نفس لديهم ممن والمعارف المقربين أصدقاءك
  التخييم

 نخيم بنا هيا و
  Münster 2016"  حدود ل "مخيم

 الناس من المزيد لستقطاب الولى الخطوة هو منستر في المخيم أن بالحقيقة علم على نحن
 في أخرى مجموعات قامت اذاً جدا سعييدين سنكون لذا. للتبادل المناسبة هذه في للمشاركة

!المر في ما كل هذا لن، المخيمات من المزيد عمل و المبادرة زمام بأخذ أخرى مدن

www  .  nobordercamp  -  ms  .  org                           nobordercamp  -ms@riseup.net
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