Arabisch:
18 February – Together we stand – Don’t send Refugees back!

18  نقف مع بعضنا البعض- فبراير/ شباطال لترحيل الالجئين.
 الالجئون وكل المتضامنون،المهاجرون. الثامن عشر من شهر شباط (فبراير )سيكون يوم عمل وإحتجاج على نطاق أوروبا ضد ظاهرة الترحيل القسري
في مطار فيينا سيكون: في النمسا سيكون هذا اليوم يوم عمل جاد وستقام عدة فعاليات إحتجاجية. مع قضيتنا سيقفون في صف وبنيان متماسك ضد الترحيل
انطالقاً من الساعة الخامسة.  وكذلك أيضا أمام السفارة األفغانية سيتم اإلعتراض من خالل التظاهر المشروع،هنالك عمل فني منظم إعتراضا على الترحيل
 مساءً سندخل كحشد إلى الBallhausplatz في.  مع موسيقى في الهواء الطلقOstermiething في النمسا العليا تدعوكم منظمة
FAIRnetzung  لشرب القهوة وتبادل األحاديث كنوع من أنواع التضامن في بيت الرعيةPfarrheim  تحت إسمWeltcafè على الساعة الخامسة
سواء أكان هذا العمل عمل فني،  أو لتقوموا بأي عمل يخدم قضيتنا بأنفسكم،نحن ندعوكم أيها المتضامنون األحرار كي نقف مع بعضنا البعض. ًمساء،
 تظاهر أو أي شكل من أشكال اإلعتراض المشروع الذي يصب في، نقاش، عرض فلم، تناول الطعام الجماعي، تجمع مفاجئ،عمل مسرحي في الشارع
 أو أن يتم إقتالعهم من الحياة بال رحمة وال شفقة، نحن لن نرضى أبداً بالترحيل اليومي ألناس عاشوا بيننا. مصلحة القضية.

English:

18 February – Together we stand – Don’t send Refugees back!
On February 18 a European-wide day of action against deportations will take place. Migrants,
refugees and people who stand in solidarity will come together to speak out against deportations. A
variety of actions will take place in Austria.
Vienna: At the Vienna airport there will be an artistic intervention. In front of the Afghani embassy a
demonstration will take place. At 5 pm we will come together at Ballhausplatz for a manifestation
with live music. Ostermiething: In Ostermiething in Upper Austria, the group FAIRnetzung is inviting
people to a “Weltcafé”, a shared event with food and drinks in the priest's office “Pfarrheim”.
Lamprechtshausen: In Lamprechtshausen in Salzburg people are invited to join a come-together with
Gusch Fiel and Gebackene Mäuse to share Persian and Austrian food.
We want to invite all people in Austria to speak out in solidarity with refugees and migrants and
either participate in any given event or organise an additional one. The events can take any form
starting from art to theatre or music, a shared meal and drinks, a movie screening, discussion,
demonstration or direct action.
We will not remain silent in the face of this injustice. We will never accept it if day after day people
are violently torn from their lives and their homes that they have rebuilt. We will never accept it that
people are continuously deported into countries where they find no safety, no future, and only
death. Let’s stand up together on February 18!

