نحن نستنكر السياسة الوروبية بأشد العبارات .هم يدعمون البلدان الفريقية لبقاء اللجئين
و المهاجرين بعيدين عن حدودهم .إنهم يتعاونون مع النظمة الغير قادرة على الحكم و
المتسمة بالفساد و يقدمون لهم الدعم المالي و برامج التدريب .نتائج ذلك عنف تعسفي و
موت و عبودية ,كما هو الحال الذي أصبح معروفا للعيان الن في ليبيا و النيجر.لقد دفعت
مبالغ طائلة لحكومات الدول التي تعد بلدان عبور و محطة للعبور الى أوروبا و وعدت تلك
الدول بأموال أخرى .قوانين جديدة و مزيد من الرقابة على الحدود وضعت من جانب التحاد
الوروبي خارج حدود قارتهم الخاصة.الوظائف جعلت فقط للوروبيين و الوروبيات متزامنة مع
استحالتها للناس الفارقة الذين يجب أن يكافحوا في مكان آخر من أجل ظروف حياة أفضل,
هناك يتم صيدهم كالحيوانات و يتعرضون للسباب و المعاملة السيئة .
نظرة للخلف نحو التاريخ توضح أنه ل شيء جديد  ,إنه مجرد استعمار بصورة جديدة.
إن سياسة ) فرق تسد( تفيد فقط الوروبيين .النساء و الطفال هم الفئة الكثر تضررا من ذلك كما
وضحتها التغطية العلمية في ليبيا.أنت ل تستطيع أن تكون شاهد أخرس ضد العبودية
الحديثة  ,الغتصاب و أصناف العنف الجنسي الخرى و أيضا القتل التعسفي باسم الحكومة
التي تؤيدها أنت للمحافظة على أوروبا .حقوق النسان هي من حق لكل البشر ليست لحد
مميز دون غيره.كذلك و لكن بدرجة أقل هي ظروف حياة اللجئين في البلدان الوروبية التي
صيغت من نفس السياسة.اللجئون يعيشون في عزلة في القبية  ,الكثيرون ليس لديهم أمل
بالعمل لنه بالنسبة لهم غير مسموح بالعمل و لو لمرة واحدة!موانع العمل هذه تودي بالناس
الى العمل بطريقة غير شرعية إزاء ل شيء تقريبا أو مقابل يورو واحد .الوروبيون يستطيعون
أن يوبخوا الليبيين كما يشاؤون من خلل دعم سياستهم الخاصة و تقوية نظام الحكم
الستبدادي هذا .

أوقفوا العبودية في ليبي
أوقفوا الحرب ضد المهاجرين
18.12.2017

EU-COMMISSION BERLIN
المفوضية الوروبية في برلين

Unter den Linden 78 | 10117 Berlin
Brandenburger Tor

16:30-18:30

نحن نتوجه بالنداء لكل الوروبيين الفاعلين بالتالي :
فكروا خارج الصندوق  ,تناولوا هذه الحالت اللإنسانية في الداخل كما في خارج أوروبا
لتغييرها  ,ول تنتظروا حتى تأتي الصيحة العامة .معا مع اللجئين الفاعلين ضد العنصرية و
الجنساوية .
نحن ننادي كل الحكومات الفريقية التي تقوم بأعمال مشتركة مع التحاد الوروبي :
أنتم ستكونون المسؤولين عبر التاريخ ,المسؤولين عن مصرع المليين من أبناء أوطانكم لجل
جشعكم و سلطتكم النانية
نحن نتوجه بالنداء إلى جميع الناس العاملين في مؤسسات التحاد الوروبين :
أنه من الوهم أو الخيال التفكير أنكم تستطيعون حل المشكلة ،التي أنتم أنفسكم شاركتم
في خلقها ،عن طريق المال وغض البصر .سياستكم ستؤدي إلى أكثر من هذا بكثير :كثير
من انتهاكات لحقوق النسان والموت .أوقفوا الحرب ضد المهاجرين
نحن ندعو إلى :

حرية التحرك للجميع ,الحق بالمجيء الحق بالذهاب الحق بالبقاء.
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