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لهاجرينأهلً وسهلً با
مازال هناك منوالقيقة  ضمائر السياسيي الوربيي، ت هزّ هده الادثة  سنة على غرق الطفل إيلن الكردي قرب الشواطئ اليونانية، يبدو أنمرت 

. والارجية أعلى حدودها الداخليةسواءا  في التوسط وعلى الطرقات باتاه أوربا كثيرةيوت وبأعداد 

يزدادكما رعباً .  قساوة وظروف تزدادلجئ  يعيشون في عشرة آلف   العشوائية التي أقيمت هناك الدينةفي كاليه، يتجاوز عدد السكان في 
. عدم فعالية وإجرام السياسات الالية ويوضح هنا وهناك، ما يُبرز.الوضع سوءاً بالنسبة للمهاجرين واللجئي في كل مكان

 بناء جدار كبير بارتفاع أربعة هولن يكون الل  كذلك و عنه البعض وطالب به البعض الخر لن يكون الل أبداً!علنإن إزالة اليم الذي أ 

 ! باتاه ميناء كاليةالطريق  كيلومتر الزمع إنشاؤه على طول 216أمتار وطول 

 للتعبير عنأوكتوبر  1  لظاهرة جديدة في كاليه يوم السبت مرة أخرىظ ندعو وبعد سنة من الظاهرة الولى " من باريس إلى كاليه"لهدا 

 ولجئي كاليه وللعتراض  على السياسات الوربية، بالخص السياسات الفرنسية والبريطانية وللتاكيد على حقنالهاجري ومساندتنا مؤازرتنا 
ر، كما لكل الهاجرين واللجئيالكامل في اللجوء وحرية التنقل والستقرا .

إن الطار القانوني للجوء وتطبيقه الخذ بالتضييق أكثر فأكثر وكذلك سياسات اللجوء على العموم، بعيدة كل البعد عن حقائق الهجرة الالية: إن 
وهو تييز عبثي ومصطنع، ينفي تعددية الدافع البيئي للهجرة ل يؤخذ بعي العتبار في حي أن التمييز بي السباب القتصادية والسباب السياسية

   أسباب الهجرة وينزع الطابع السياسي عن مسألة البيئة

 : إننا نطالب 

اتفاقيات"توكيه" من جانب واحد.  بفسخ فرنسا  نطالب مسؤولياتها فيما يتعلق بالهاجرين وأن بتحمل بريطانيا•

الذي وعدت به مراراً حيث أنها البلد الوحيد في أوربا الذي يترك لجئيه في الشارعالجئي أن تُنفذ فرنسا البرنامج الوطني لستقبال •

دون أي حماية أو رعاية. 

إلغاء قانون دبلن وإزالة "الفرونتكس" وهما السببي الولي للمآسي التي يعيشها الهاجرون واللجئون في أوربا وعلى أبوابها. •

  للنداء الوربي الذي أُطلق في حزيران الاضي. وفقا اليمات الرتلةإغلق مراكز الحتجاز و •

إننا نؤكد اكثر من أي وقت مضى أن أوربا أخرى ضرورية، أوربا أكثر تعاضداً وأكثر ديقراطيه منفتحة على العالم وأكثر مساواةً، إننا نعارض أكثر
من أي وقت مضى السياسات العنصرية والجرامية التي تُطبق حالياً تاه الجانب في أوربا. 

 ساعة14 في2016 أوكتوبر1إننا ندعو للتظاهر في كالية يوم السبت الواقع في
 PLACE D'ARMES: – إلىJUNGLEرحيل:

 والنصف7معلومات عملية عن الواصلت الماعية (الباصات). النطلق والياب خلل النهار. الوعد الساعة 
 " والعودة إلى باريس مساءPorte de la chapelleًعند "

 migrants-bienvenue@riseup.netالييل 
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