لأكثر من سبعة أشهر من الن ،وحركة ) التمكن الداتي ( للحتجاج و الكفاح في مخيم فيينا  ,من أجل الحقوق
الإنسانية للجئين في النمسا  .وهدفنا واضح ضد قوانين اللجوء غيرالإنسانية ،ضدالسجن للمهاجرين ،ضد
الظروف المعيشية غير الملئمة في مراكز الستقبال لطالبي اللجوء ،ضد كل عمليات الترحيل  -وحرية
.التنقل
حتى الن ،لم يتم أي اقتراح أو حل سياسي من قبل السلطات النمساويةردا على مطالبنا  .منذ أسبوعين،
تم طرد ثمانية من أعضاء حركتنا ،و  12نشطاء آخرين ،اللجئين هم حاليا تحت تهديد الترحيل الفوري .
وبالإضافة إلى ذلك ،كل يوم يتم طرد الكثير من الناس الخرين داخل و خارج الحركةوكل ذلك من قبل
.السلطات النمساوية
لقد حان نضالنا الن إلى نقطةحاسمة  .تحاول السلطات النمساوية لتجريم حركتنا  .إنها محاولة لإسكات جميع
 .الأصوات التي تنتقد نظام اللجوء السياسي في النمساوي
! ولكن نضالنا يستمر ونحن بحاجة الى مزيد من الدعم من أي وقت مضى
 .المرجو النضمام إلى مظاهرة اللجئينا ليوم الثلثاء  27أغسطس إلى 17
المرجوا الذهاب إلى مركز الحتجاز
Start:Schubhaft deportation prison PAZ Rossauer Lände,
)Rossauer Lände 9 (U4 Rossauer Lände
– Route: 1.PAZ Rossauer Lände – 2.Seegasse -3. Porzellangasse
4.Alserbachstraße- 5.Nußdorferstraße – 6.Spitalgasse – 7. Alserstraße – 8. PAZ Hernalser Gürtel
for more information: www.refugeecampvienna.noblogs.org
facebook: www.facebook.com/RefugeeCampVienna
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