
FREEDOM NOT FRONTEX

ملفاا المهاجرمن )   و اذ  لمرا رون (2000حالة وفاة منذ عام  23000أكثر من 
حالا موثقة وكم مجب أن مموا؟ لكي مبدئ

الوروبممن بالشعور ان داخل اذا الجدار مقتل من حولهم ؟ التحاد الوروبي ووعود 
بحقوق النران للكل وللجممع واذا فقط لتبرمر

عن التقشف   و أنها لمرا ثممنة جدا للرماح اللف من البرماء مموتون حتى أفقر 

ان تراكم الثروة من خلل عدد قلمل من الغنماء على حراب اعداد غفمرة من الفقراء
مفرر لماذا تقوم مؤرراا التحاد الوروبي

TTIPبهذة الرمارة وان الجمعماا الخمرمة التي تقوم بجمع التبرعاا تؤكد اذ  الحالة 
والتي ل تخدم رون عدد قلمل من الرمارمن كما

أنها تمنع مواصلة تطومر القتصاد المحلي في ما مرمى ب ا دول العالم الثالب 

الناس الذمن مجبرون على الفرار من الحرب والمجاعة و العطش  و الرااب والقمع و
المرض محتاجون التغممرول ممكن أن

متحقق اذا التغممر إل من خلل الحتجاجاا والمعلوماا و التضامن  

..
قرمبا ممكن لمواطني التحاد الوروبي النتخاب داخلها دمى مواصلة نظام الحدود

الداممة فرونتكس   التي تمثل مجرد بدامة لعملمة
طوملة من العنف الهمكلي عن أولئك الذمن جعله على الضطهاد للهروب RIPفرانرمس

في بلدانهم الصلمة و البقاء على قمد الحماة 
 ؛ الناجمن قنبلة اللمبمة)19/4/2014(كوامي   † في اامبور    

ذلك ومن أجل حقوق النران  كل ما ممكن القمام به او رفعحان الوقا لننظربعد 
صوتهم  اؤلء الناس ل مرتطمعون التصوما

اتصل بنا
Votivparkتبدأ المضااراا من  16.5.
Votivpark الفعالماا في 18.5الى  16.5من 
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