في العاشر من ديسمبر في لوشوف ودانينبيرغ

يوم العمل من أجل حق البقاء
”حملة ضد ترحيل اللجئين ضمن ”البلدان التي تعتبر آمنة
المانيا التزمت وتكفلت ضمن اطار الحملة الوروبية لبرنامج احتواء اللجئين حتى سيبتمبر الفين وسبعة
عشر مايقارب سبعة وعشرين الف وثلثمئة لجئ من اليونان وايطاليا
هذا اللتزام التطوعي لم يتم تنفيذه الى حد الن
المانيا لم تفي بوعدها حيث انه من اصل سبعة وعشرين الف وثلثمئة قد استقدمت فقط مئتين وستة
عشر شخص

القتلى في البحر البيض المتوسط هم ايضا قتلنا
التحاد الوربي وعد بالمال واحتواء الناس ولكنه ليقوم بشيء
كل يوم يقتل اشخاص في طريق الهروب من الحرب والملحقة والموت
آلف الناس موجودين في ظروف معيشية صعبة ول أنسانية في المخيمات ان كان في اليونان او لبنان
او جنوب افريقيا واماكن اخرى
بعد ان تم اغلق الحدود وطريق البلقان يعيش اكثر من خمسين الف انسان في المخيمات وفي غالب
الحيان تكون هذه المخيمات ممتلئة ليوجد مراعاة صحية او اي شكل من اشكال الهتمام
والمخيامات تتواجد مناطق معزولة وتكون مؤلفة اما من خيم او من قاعات كبيرة دون تدفئة والصرف
الصحي سيئ فيها
منذ فترة طويلة تعاني البشرية من الكوارث
يجب علينا ان نوعد اللجئين باحضارهم من المخيامت في اليونان وايطاليا
يعتبرون الن بعض الدول “دول آمنة” مثل أفغانستان ،الشخاص الذين يكونون من افغانستان لتريد
الدولة احتوائهم بعد الن فا يرفضون طلب لجوئهم والترحيل من المانيا الى البلد التي يوجد فيها
حروب
هناك الكثير من الشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة ايضأ هناك اشخاص في منطقة لوشوف
ودانينبيرغ يعاني هذ المشكلة

ايقاف الترحيل ألى مناطق الزمات
التحرك بحرية وحق البقاء للجميع
المتثال الى حقوق النسان وحق فعلي الحصول على الجوء

اوروبا تحاول ان تحصل على حريتها خلل عروض مع الحكام المستبدين او الحكومات
أجل في بعض البلدان مثل افغانستان كبلد آمن وحياة دون كرامة للجئين
التحاد الوروبي يشعر بالقلق إزاء تدفق البضائع وتصدير السلحة
الشركات والمم الصناعية تعيش على مدى عقود على نفقة وحساب مايسمى بلدان العالم الثالث
يتم نهب الموارد وقمع الشعوب من صادرات السلحة والحروب يكسبون المال

نحن نطالب نهاية لتصدير السلحة
نحن نطالب إلى اتخاذ اجراءت حاسمة للشخاص الذين بحاجة الى مساعدة وحماية
نقطة الجتماع:يوم السبت١٠ديسمبر
الساعة العاشرة في السوق في لوشوف
الساعة الثانية عشر ونصف مقابل الريفي في دانينبيرغ

