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التعديل الجديد لقانون الجانب في النمسا لعام  2010بما يسمى "القامة الجبرية" ،يلزم
.من تقدموا بطلب اللجوء بالقامة في منطقة محصورة
مما يعني ان متقدمي طلبات اللجوء ل يسمح لهم إثناء مرحلة النتظار على الطلب بمغادرة
مديرية إقامتهم ،ال في استثناءات يقدم الطلب إليها .فتصبح المنطقة المسموح الحركة فيها
.بالنسبة للشخاص في مركز اللجوء ترايسكيرشن مثل هي منطقة مديرية بادن
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عن ماهية الدوافع العنصرية المقيدة لناس هم على كل حال في وضع مجهد و عن
الوظيفة لهذا القانون و عن الجراءات الممكن اتخاذها ضده سيكون موضع النشاط
.الرشادي و النقاش المنظم من قبل تجمع "انتيرا" في فينا
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ألسيده فلورانس سيساكو ،حقوقيه /عالمة سياسية من منظمة
، Women In Exile/Berlin ،Refugees Emancipation e.V
.تقدم تقريرا عن عملها في حملت ضد اجراء مشابهة في المانيا
السيده اني كناب ،خبيره في قانون اللجوء من فيينا  ،ورئيس رابطة
.asylkoordinationتتحدث عن الوضع القانوني في النمسا
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تقريبا  50دقيقة
السفر منOpernring,سفر
فيينا في قطار محلي من
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لقاء الحركة الفوضوية في فبينا الذي يجرى تنظيمه كل يوم أربعاء كل أسبوعين
.فبينا Amerlinghaus ، Stiftgasse 8 ، 1070في الساعة 19:00
:التصال antira@list.goldfisch.at
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