
العنصرية  ○ و التحرش
●. بفرايبورغ:      النوادي أبواب سياسة مناقشة الموضوع
مستقل  ● .  KTSكمركز فرايبورغ      في للتظاهرات تجاري غير ومكان

نادي              إنتهجها التي العنصرية السياسة في عنرأينا نعبر ان رابيت   نريد في        وايت المطاعم وبعض الخرى النواي وبعض
. الخيرة  الونة

. المانية              في السياسي المناخ على وتاثيره النقاش هذا وقع في تكمن مخاوفنا
نادي   2016/01/11في دانكمال  في  وايترابيت قرر سيقس

الباب      امام العنصرية ممارسة سياسة
. شغب            اعمال في المشاركة و بالعنف اعتداءات و جنسية تحرشات كانت السباب

من     2016/01/13في:  اليميل من عنها       وايترابيت  دعوة والعلن قرارات لتخاذ بأسبوع بعدها داخلية، لتظاهرة
إلى       اليميل هذا وصل مختلفة بوك  وبطرق نشره فايس وتم

حفلة   بالدخول            . 2016/01/16في لهم السماح وعدم ارجاعهم وتم معهم للتحقق الجئين تفتيش تم
. بعد         فيما النادي بطاقات على بالحصول قامو اللجئين بعض

 : يوم    الداخلية الجلسات .وايترابيت  في  2016/01/20في بحدة     الباب سياسة إنتقاد تم
طرف               من وسحبها القادمة النشاطات في السياسة هذه عن التخلي تم المشاركين ضغط يوم:وايترابيت   تحت

2016/01/25.
:  2016/01/22يوم:  جريدة  تزايتونغ  عنونة :الباديشة مواضيعها  الباب      احد عند وايترابيت سياسة

_. الجهات     من الكثير تناولته الموضوع
مدينة       من بمبادرة مستديرة مائدة الغير         فرايبورغواقيمت والعدحاولناالجهات النساء عن وممثلة والبوليس البلديات رؤوساء مع

متحزبة.
نادي          في الجنسي التحرش مع التعامل كيفية نوقشت من         وايترابيت أين سواء موقف أخذ من هم القلئل القلة مبدائيا

. الخارجية      الجهات من أو النادي داخل
كل*                  يعم الذي الجنسي التحرش و العنصرية التصرفات كذلك وإنما العنصرية النادي سياسة لننتقد جهتنا من .فرايبورغ نحن

   .… محاورة*              حاولنا و الخ السرقة و العنف العنصرية، الجنسي، التحرش جراء من مشاكل لعدة تعرضنا ماضينا مدى على
مستقلة،     بطريقة حل وإيجاد مع            KTSالموضوع يتعاملون كيف توعيتهم و ادماجهم وتحاول الللجئين تحتوي منظمة هي

. عنصرية   بدون الصعبات
باسم     (  يتظاهرون العنصريين ) ألف الغرب    أسلمة ضد من          وطنيون لبنت الكاذب البلغ بعد سنة، من أكثر ألفبرلين منذ

انحاء       كل في تظاهرو الروس ليلة     :ألمانيا، اللمان في نفذ الجسدي قنبلة   ،  2016/01/29العنف بإلقاء قامو مجهولون
. اللجئين      لستقبال مخيم في يدوية عسكرية


