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18 THÁNG 5 - 28 THÁNG 6 2014

Chúng tôi đến từ khắp nơi
để diễu hành từ Strasbourg đến Brussels

CHÚNG TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ…
Chúng tôi là những người đi tìm nơi an toàn, những người tị nạn, những người
nhập cư không có giấy tờ từ nhiều quốc gia Châu Âu, chúng tôi là những 
người Châu Âu “tị nạn”, chúng tôi là những người không có đầy đủ đặc quyền 
của công dân, cũng như những công dân có chung sự tức giận với chính sách 
nhập cư phân biệt chủng tộc của EU.
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Chúng tôi quyết định tổ chức một đoàn diễu hành đến từ nhiều quốc gia ở Châu Âu cùng
hướng về Brussels (Bỉ), nơi mà các trụ sở của Liên minh Châu Âu được đặt. Chúng ta sẽ cho
họ thấy chúng ta không tôn trọng các biên giới mà họ áp đặt cho chúng ta, giam giữ chúng
ta như những tù nhân trong các biên giới của quốc gia và trong các nhà trại. Chúng ta sẽ áp
dụng quyền cơ bản của sự tự do di chuyển và gởi những yêu cầu của chúng ta một cách trực
tiếp đến nơi mà những quyết định được đưa ra.

Chúng tôi có một giấc mơ:
Sự tự do trong di chuyển và tạm trú cho tất cả những người tìm kiếm nơi an toàn.
Ngừng quy định Dublin và bắt buộc tạm trú trong các nhà trại trên toàn Châu Âu
Giấy tờ vĩnh viễn mà không cần các tiêu chẩn (không phụ thuộc vào hợp đồng lao động hay
sự truy tố cá nhân)
Ngừng việc tống giam và trục xuất người tị nạn
Điều kiện làm việc như nhau cho tất cả mọi người.
Quyền về chính trị, xã hội, văn hóa như nhau cho tất cả mọi người: quyền được học hành và
làm việc
Ngừng các chính sách của chủ nghĩa đế quốc Châu Âu: không có các hiệp ước tự do thương
mại và chiến tranh NATO, Abolish Frontex, Eurosur, các chính sách và biện pháp chống đối
người nhập cư.

Bắt đầu vào 18 tháng 5 năm 2014 với các cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu:
Cuộc diễu hành sẽ kết thúc ở Brussels với những cuộc phản đối quy mô lớn tại Hội nghị
thượng đỉnh EU về chính sách nhập cư, vào ngày 26,27 tháng 6 năm 2014. Mọi người sẽ tập
trung ở Brussels một tuần trước cuộc họp, khoảng 20 tháng 6, chúng ta sẽ có một tuần
hành động ở Brussels để họ nhận thức được sự tức giận của chúng ta.

liên hệ với chúng tôi:

	 •	 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
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