لغو تعهد اقامت!

آزادی حرکت برای هر کس!
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اطلعات رویداد های اخیردر رابطه با حقوق پناهنده گان و بحث و گفتگودر این مورد
به تاریخ  12.02.2010در وین و  .13,02در  Traiskirchenبرگزار میگردد.
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با اصلحیه جدید به قانون بیگانه ها  ،از سال  2010به اصطلح تعهد اقامت در اتریش
موثر می شود برای افرادی که در مرحله دادرسی می آید که تصویب قبل از دادرسی
اعطای حق پناهندگی دارند .این به این معنی است که  ،به غیر از موارد استثنایی
اجازه ندارد منطقه که در آن ثبت شده است ترک کند برای افرادی که در مرکز
پناهندگی  Traiskirchenپنا هنده است به عنوان مثال  ،این منطقه  Badenاست.
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این نوع قانون های نژاد پرستانه و وضعیت در حال حاضر که مسائل مربوط به یک
رویداد برای اطلعات و بحث باز است
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منظور معنی و مفهوم از این زندانی کردن انسان های آزاد چیست؟ برای آنها چه پیام
دارد؟ چرا اصل اینطور باشد؟ چطور و چگونه میتوانیم بر علیه این همه مبارزه کنیم؟
همه این سوالت را در یک جلسه که از طرف  Antira- Treffenبرگزار میشود مطالب
اصلی و بحث و گفتگوی مان خواهد بود.
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فلورانس  ، Sissakoحقوقدان  /دانشمند  eVپناهندگان سیاسی از آزادی و زنان در
تبعید در برلین از کار مبارزات خود در برابرقانون بسیار مشابه اقامت در آلمان
گزارش میدهد.
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 ،Anny Knappمتخصص در قوانین پناهندگی از وین و رئیس Verein Asylkoordination Österreich
در مورد وضعیت حقوقی در اتریش معلومات میدهد.
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در باشگاه بین المللی .C.I
Yppenplatz / Payer Gasse 14
منطقه  1160وین
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Otto Glöckel Straße 16
Traiskirchen
از وین همرای Badner
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ارائه باز نشست  Anti-rassistischکه هر هفته در روزهای چهارشنبه از ساعت  19.00در
 Amerlinghaus ، Stiftgasse 8 ، 1070وین برگزار می شود.
تماس با ما antira@list.goldfisch.at :
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