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مهاجران خوش آمدید!
یک سنال پنس از غنرق شندن آیلن کوردی خنردسنال در سنواحنل یوننان ،واقنعهای که بنه ننظر میرسید وجندانهنای سیاسنتمداران اروپنائی را تکان داده اسنت ،هننوز
یک سنال پنس از غنرق شندن آیلن کوردی خنردسنال در سنواحنل یوننان ،واقنعهای که بنه ننظر میرسید وجندانهنای سیاسنتمداران اروپنائی را تکان داده اسنت ،هننوز
افنراد پنرشنماری در مندیتراننه در راه رسیدن بنه اروپنا و در منرزهنای داخنلی و خنارجیاش جنان میدهنند .در کالنه ،جنمعیت زاغنهنشین از منرز دههنزار تنن عنبور کرده
افنراد پنرشنماری در مندیتراننه در راه رسیدن بنه اروپنا و در منرزهنای داخنلی و خنارجیاش جنان میدهنند .در کالنه ،جنمعیت زاغنهنشین از منرز دههنزار تنن عنبور کرده
اسنت که هنمچنان زنندگی در شنرایطی وحشنتناکتنر را تنربنه میکنند .آننا ،هنمچون دیگر منناطنق اروپنا ،وضعیت بنرای منهاجنران تننها وخیمتنر شنده اسنت ،امنری
اسنت که هنمچنان زنندگی در شنرایطی وحشنتناکتنر را تنربنه میکنند .آننا ،هنمچون دیگر منناطنق اروپنا ،وضعیت بنرای منهاجنران تننها وخیمتنر شنده اسنت ،امنری
که ناکارآمدی و سرشت مرگبار سیاستهای کنونی را بیش از پیش اثبات میکند.
که ناکارآمدی و سرشت مرگبار سیاستهای کنونی را بیش از پیش اثبات میکند.
در کالوه ،بورچیدن کمپی که از سووی بورخی اعولم شوده اسوت و بورخی دیگر خوواسوتارش شودهانود ،راه چواره نوخواهود بوود .حتی احننداث دیوار بننزرگی نیز که
در کالوه ،بورچیدن کمپی که از سووی بورخی اعولم شوده اسوت و بورخی دیگر خوواسوتارش شودهانود ،راه چواره نوخواهود بوود .حتی احننداث دیوار بننزرگی نیز که
نویدش را دادهاند ،به ارتفاع ۴متر و به طول یک کیلومتر در امتداد جادهی ناسیونال ۲۱۶مشرف به بندر کاله ،راه حل به حساب نخواهد آمد.
نویدش را دادهاند ،به ارتفاع ۴متر و به طول یک کیلومتر در امتداد جادهی ناسیونال ۲۱۶مشرف به بندر کاله ،راه حل به حساب نخواهد آمد.
از این رو ،یک سننال پننس از اولین راهننپیمائی »از پنناریس تننا کالننه« ،بننار دیگر شننما را بننه راهننپیمائی بننزرگی در کالننه در روز شنننبه ۱اکتبر دع ننوت میکنیم ت ننا
از این رو ،یک سننال پننس از اولین راهننپیمائی »از پنناریس تننا کالننه« ،بننار دیگر شننما را بننه راهننپیمائی بننزرگی در کالننه در روز شنننبه ۱اکتبر دع ننوت میکنیم ت ننا
بندینوسیله همبسنتگی فنعال خنود را بنا منهاجنران کالنه اعنلم کنیم ،منخالنفت خنودمنان را بنا سیاسنتهنای اروپنا ،بنه خنصوص فنراننسه و بنریتانیا ،ننشان دهیم و بنر حنق
بندینوسیله همبسنتگی فنعال خنود را بنا منهاجنران کالنه اعنلم کنیم ،منخالنفت خنودمنان را بنا سیاسنتهنای اروپنا ،بنه خنصوص فنراننسه و بنریتانیا ،ننشان دهیم و بنر حنق
کامنلمنان در بنرخنورداری از پنناهنندگی و آزادی جنابنجائی و سکوننت بنرای تنام منهاجنران تناکید کنیم .چنارچنوب حنقوقی پنناهنندگی و اجنرای روز بنه روز محندودتنر
کامنلمنان در بنرخنورداری از پنناهنندگی و آزادی جنابنجائی و سکوننت بنرای تنام منهاجنران تناکید کنیم .چنارچنوب حنقوقی پنناهنندگی و اجنرای روز بنه روز محندودتنر
آن ،هنمچون سیاسنتهنای منهاجنرتی ،بنا واقعیات کنونی امنر منهاجنرت در تنضاد کامنل قنرار دارد .منهاجنرت بنه سنبب شنرایط بند زیستمحیطی از سنوی منقامنات
آن ،هنمچون سیاسنتهنای منهاجنرتی ،بنا واقعیات کنونی امنر منهاجنرت در تنضاد کامنل قنرار دارد .منهاجنرت بنه سنبب شنرایط بند زیستمحیطی از سنوی منقامنات
ذیربنط عنلت قناننعکنندهای بنرای پنذیرش تنقاضنا منحسوب نیشنود ،هنمزمنان ،بنا تنایز قنائنل شندن میان عنلل سیاسی و اقنتصادی  -تنایزی کامنل منصنوعی و پنوچ –
ذیربنط عنلت قناننعکنندهای بنرای پنذیرش تنقاضنا منحسوب نیشنود ،هنمزمنان ،بنا تنایز قنائنل شندن میان عنلل سیاسی و اقنتصادی  -تنایزی کامنل منصنوعی و پنوچ –
تنوع مهاجرتها را انکار میکنند و از معضل زیستمحیطی سیاستزدائی میکنند.
تنوع مهاجرتها را انکار میکنند و از معضل زیستمحیطی سیاستزدائی میکنند.
در نتیجه ما مقرر میکنیم که :
در نتیجه ما مقرر میکنیم که :
• بریتانیا مسئولیتهای خودش را در قبال مهاجران بپذیرد و فرانسه به صورت یکجانبه »توافق توکه« را لغو کند.
• بریتانیا مسئولیتهای خودش را در قبال مهاجران بپذیرد و فرانسه به صورت یکجانبه »توافق توکه« را لغو کند.
• »تهید اسکان ملی« هنماننگوننه که اعنلم شنده و وعنده داده شنده سنراننام در فنراننسه رننگ تنقق پنذیرد؛ در تننها کشور اروپنائی که منهاجنران بندون آنکه منورد
• »تهید اسکان ملی« هنماننگوننه که اعنلم شنده و وعنده داده شنده سنراننام در فنراننسه رننگ تنقق پنذیرد؛ در تننها کشور اروپنائی که منهاجنران بندون آنکه منورد
پذیرش قرار گیرند و بدون حمایت در خیابانها به حال خود رها میشوند.
پذیرش قرار گیرند و بدون حمایت در خیابانها به حال خود رها میشوند.
• قناننون دوبلین لنغو شنده و فنرانتکس منحنل شنود؛ دو منوردی که مسنببین اولیهی وضعیت نناگنواری هسنتند که امنروزه منهاجنران در اروپنا و در منرزهنای آن بنا آن
• قناننون دوبلین لنغو شنده و فنرانتکس منحنل شنود؛ دو منوردی که مسنببین اولیهی وضعیت نناگنواری هسنتند که امنروزه منهاجنران در اروپنا و در منرزهنای آن بنا آن
روبرو هستند.
روبرو هستند.
• در امتداد درخواست بینالللی که در ژوئن گذشته ابراز شد ،تام مراکز بازداشت و نیز مراکز احراز هویت ،تفتیش و غربال مهاجران در اروپا بسته شوند.
• در امتداد درخواست بینالللی که در ژوئن گذشته ابراز شد ،تام مراکز بازداشت و نیز مراکز احراز هویت ،تفتیش و غربال مهاجران در اروپا بسته شوند.
بیش از همیشه تناکید میکنیم که اروپنایی دیگر ،اروپنایی همبسنتهتنر ،دمنوکراتتنر ،عنادلننهتنر ،بنا درهنای گنشوده بنه روی
بیش از همیشه تناکید میکنیم که اروپنایی دیگر ،اروپنایی همبسنتهتنر ،دمنوکراتتنر ،عنادلننهتنر ،بنا درهنای گنشوده بنه روی
جنهان ،ضنروری اسنت و بیش از پیش بنه منخالنفت علیه سیاسنتهنای ننژادپنرسنتاننه و جننایتکاراننهای که در حنال حناضنر در
جنهان ،ضنروری اسنت و بیش از پیش بنه منخالنفت علیه سیاسنتهنای ننژادپنرسنتاننه و جننایتکاراننهای که در حنال حناضنر در
مقابل افراد خارجی در اروپا اجرا می شوند ،برخواهیم خاست.
مقابل افراد خارجی در اروپا اجرا می شوند ،برخواهیم خاست.
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