
" هجرة     "   و لجوء قانون مشروع ضد لتجمع نداء
الوطنية       الجمعية نياب يدرسوا سوف القادمة ".    فاليام القانوني   "      النص هذا حقيقي لجوء حق و تحكمية لهجرة القانوني المشروع

 . الخيرة            السنوات هذه بالحكومات المستخدمة القمعية الهجرية السياسة يثبت و يقوي سوف

إلى       القانوني المشروع هذا يجر أوسع سوف الغير(       هشاشة للعمال مراقبة أكثر اصعب، اللجوء حصول ضروف
(...، التجريم شرعيون ...) إشتداد           )، الطرد قرار قبل اللجين سجن الحتباس، مدة طوال و جسيم بين إستعمال ألمنافسة
"           الشعوب الغير(    " والهجرة الشرعية الهجرة بين تناقض أقصى الحكومات، عليها تبحث اللتي الصلحيات يخص ما على الفرز

شرعية...).

       " "    " "    . تعشن      لجوءهم المرفوض السر من العديد توجد سفن جميع في و ألس مدينة في مثل القليم كامل في الوضعية هذه توجد
 . عددا               سنين منذ الوقات أغلبية في و طويلة فترات منذ بيت ل و مدخل خوف        بدون في و نشتغل نقدر أن بدون نعيش كيف

؟   اا دام ترد

       " أشهر           " منذ فالختفىء بالبقى مجبورين هم و ، دبلن قانون بسبب للحماية مطلبهم وضع يقدروا لم ججئين للت م اا أيض هم و
          .( سيدفعون(            شباب هم اللجوء عن حصلوا لو و حتى ثم فيه بصموا أوروبا في بلد أول إلى الرجوع إلى القانون هذا يجبرهم عديدة

 . الكل       يعرفها اللتي ألقتصادية الدغال في أو            بسرعة مهنة لتعلم فرصة لنا تكن أن بدون فالمستقبل المام إلى نرى فكيف
تكوين؟  ممارسة

تازم   السياسة .        هذه إستقبال            إرادة اقام عن الخفض تميز و الجانب ضد والعنصرية الفتضاح أكثر و أكثر تشدد و المعيشة شىون
حقيقية.

تجمع               إلى ندعوا جماعي و قوي إستنفار بدون شيى يتبدل لم :ولن

السبت   10:30  الساعة 14/04يوم

( باربوس    (  ساحة أليس مدينة في فالكرتر

!" هجرة   "   و لجوء قانون مشروع سحب

للكل     تنقل حرية و !تضبيط

يوم                  عمومي إجتماع يدور سوف والموارد والسكن الوراق مشاكل ضد اا مع نتنضم و نتواصل لنقدر و الطنشيت لتواصل
الشغل     6:30الساعة  19/04   الخميس بورصة في دوبوي  (مساء جورج )الساحة


