
Xeyalê me heye...
Strasbourg - Brussels

Em penaber, revgir in, bê belgeyan in, ji gelek welatên avrupayê, em 
irengên bi paşeroj a penaberî ne. Em yên bê mafên bajarî ne, lê jî bajarî 
ne ku bi îrade ya tekoşîn li hember siyasiya nijadperest a penaberî ya 
Yekitiya Avrupayê.
Me rêxistina meşê biryar girt. Ev meş ê ji nav gelek welatên Avrupayê ve
bikişîne Brusselê, li ku saziyên siyasî ya Avrupayê ne. Em ê nişan bidin ku em 
sînoran qebûl nakin ku ew çekirin. Ku ew me davêjin zindanan û qampên
penaberî. Ku me wek girtî di nav sistema sînorên a dewletî de digrin. Em ê
mafên me yên azadiya heraket pêkbînin. Em ê daxwazên xwe bişînin 
wêdere li ku siyasiya wan bingeh digre.
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Xeyalê me heye:
Azadiya heraket û ya mayîn ji bo hemû penaberan.
Dahfa Dublin xelas be, wekhev zora mayîn di nav qampên penaberî yên Avrupayê 
de.
Ewraqên bê şert û merc, derva pîvana taybet (ne bindest peymanên xebat an xeterê
tekekes).
Sekinandina zindan girtin û koçandin a penaberan.
Firesetên wekhev ji bo gişan.
Mafên siyasî, ciwakî û çandî yên wekhev ji bo gişan: Mafê xwendinê, mafê karkirinê.
Sekinandina siyasiya koledarî ya Avrupayê: Peymanên alvêra azad û şerên NATO 
xelas bin.
Rakirina Frontex, Eurosur û siyasiyên û tevdêrên li hember penaberan yên din.

Tevli me be!
Li Gulanê 2014 bi hev hilbijartinên Parlamenta Avrupayê re destpê dike:
Meşê me dê wek debra navnetewî ya bihevre di dawiya Gulanê de destpêk bike.
Meşê me ji Strasbourgê heta Brusselê nêzîk 3-4 heftî dê derbas bibe.
Çalakiya navîn di Brusselê de ji bo nişan dayîn cîvîna serokatiya Avrupayê:
Meşê me ya navnetewî dê di Brusselê de bi şikyatên herî xurt hember cîvîna avrupî
ya siyasiya penaberî biqede, di rojên 26emîn û 27emîn Hezîranê 2014. Hatina me

Brusselê heftiyek berî ku cîvîna wan ê pêkbên, nêzîk 21emîn an 22emîn Hezîranê.
Em ê heftiyekê çalakiyên berxwedanê di nav Brusselê de rêxistin bikin.

Bi me tevlî bibin, di her derdorê de rêxistin bikin!

	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net
Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    
Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Twitter:   @FreedomNotFront

“Protest March For Freedom”, KNr: 106028977, BLZ: 17092404, 
Volksbank Fürstenwalde IBAN: DE23 1709 2404 0106 0289 77 , BIC: GENODEF1FW1

V.i.S.d.P.: F.Ighters, Straße der Freiheit 1, Brüssel
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