اسٹ ریا مین تقریبا سات ماھ سی خود ساختھ مھاجرین احتجاج کیمپ ویانا ،مھاجرین کی انسانی حقوق کی
جنگ لڑ رھ ی ھ ین_ھ م غیر انسانی اسایلم قوانین کی خلف -قید و بند کی خلف،اسایلم کیمپ مین نا منا سب
رھ ایشی حالت کی خلف اور ھ ر قسم کی ملک بدری کی خلف -نقل و حرکت کی آزادی کیلی اپنی آواز بلند
کر رھی ھین_اب تک آسٹریا کی حکومت کی جانب سی ھماری مطالبات کا کوئ حل پیش نھین کیا گیا-
ھماری تحریک کی  8ممبران کو دو ھفتی قبل ملک بدر کر دیا گیا 12،دیگر مھاجرین کو فورا ملک بدری
کا خدشھ ھی-ھر روز آسٹریا کی حکومت تحریک مجاھدین سی جدا دوسری مھاجرین کو ملک بدر کر رھی
ھی-ھماری تحریک آس وقت نازک وقت سع گزر رھی ھی -آسٹریا کی حکومت ھمین مجرم ثابت کرنی کی
کوشش کر رھ ی ھ ی-اسطرح وھ اسٹریا کی اسا یلم سیا ست کی خلف تنقید کو خاموش کرنی کی کوشش
_کر رھی ھین
_ھماری جدوجھد جاری ھی اور اس کو مزید حمایت چاھیی
بروز منگل  13اگست شام  6بجی احتجاج مھاجرین مین شا مل ھونStarting point: 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 - AlserstraßePAZ Hernalser Gürtel
for more information: www.refugeecampvienna.noblogs.org
facebook: www.facebook.com/RefugeeCampVienna
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