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فيال'يام القادمة البرلمان سيصوت على قانون جديدي تم توجيه هذا قانون ضد الجنين يحصلون
على حق الجوء
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وتشمل حرمة:
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-١
مخيمات استقبال خاصة الشخاص من بلدان ا2منة المنشا  2ا2و الناس الذين قد دمرت المستندات
الخاصة بهم او فقدت ،في هذه المخيمات ا2ن تستكمل ا8جرات اللجوء في ةثلةثة ا<سابيع و ذالك بهدف
ا8بعاد الناس ا<سرع
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ا8بعاد الناس ا<سرع

-٢
القادمين من بلدان التي فيها اعمال حربيه والذين حص Aلوا على وضع الحماية الجزنية لن يستطيعوا
احضار عانلتهم قبل مرور سنتين على تو اCجدهم في المانيا.
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-٣
الترحيل الناس الذين يعانون من المرض ستكون اCسهل الCمراض التي كان الناس بالفعل قبل ا<ن
ياCتوا المانيا لن يكون عانقا امام التر حيل بعد الAن
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-٤
الجزاير ،تونس ،والمغرب بلدان اAمن <ه ا L
I
لصل من Lاجل ا8بعاد الناس يكون Lاكةثر سهولة.
يعلCن
ھذه الحزمة اللجوء ھو عمل من اعمال السياسة الفصل النعزالية ،اسمحوا كي ل توزي ھذه
القوانين اي احدمننا .سوف ننزل الى الشوارع و يكون صوته عاليا ضد ھذه القوانين العنصرية
ضد العنف مسوولين ا.من المخيمات .من اجل الحق في البقاء و الحق في العيش مع
السرةالمجميع.
التضامن :المقاومة

Supporting Groups: African Refugees Union – Medibüro Berlin – Moabit
– hilft! – Weisekiez Initiative – Bündnis für bedingungsloses Bleiberecht
Bündnis gegen Rassismus – My Right Is Your Right
More Infos: facebook: Demo gegen das Asylpaket II
www.facebook.com/events/962417617161568/
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