
روزاعتراض وکنفرانس بین المللی
سازمان های در خدمت حقوق پناهندگان ـ و مهاجران برمن  

وعلیه اخراج                                        
                  

   فراخوان  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه همگان               

تـــــــــــجمــــع و تـــــــظاهـــــــــرات بسمت محل کنـــــفـــــــــــــرانس
(برمن 28195کد پستی 27شماره  آن در وایده درنک کردی  واقع در خیابان)              

میــــــعادگاه اعتــــراض و مقــــاومت ما                 

2007ماه مه   27روز یکشــــــــــــــــــــــــــنبه، 
میــــــــــدان مـــقابل بانهوف  13ســـــــاعــــت 

همزمان با ورود اتوبوس های تور مبارزاتی کاروان به ایستگاه برمن       

در روزهای آغازین ماه ژوئن برای تصمیم گیری در" 8گ "قبل از تجمع صاحبان قدرت و ثروت جهان، تحت نام تجمع سران 
مورد چگونگی تداوم غارت و ویران سازی کشورهای ما، تور مبارزاتی کاروان شهر به شهر برای رساتر کردن فریاد اعتراض

!"ما اینجا هستیم زیرا شما کشور ما را ویران می کنید: " ما حرکت میکند تا بگوش همگان برساند
طی این سالها. برای مبارزه در راه حقوق ما براه افتاد، حدودأ ده سال میگذرد 1998از زمانیکه کاروان برای نخستین بار در سال 

.شرایط بشدت بضرر ما تغییر کرده است
بعنوان)سخت تر کردن و به نهایت رسانیدن شرایط غیر انسانی زندگی برای پناهندگان و مهاجران بویژه در برمن و نیدرساکسون 

، تصمیم به مقاومت جمعی در جنبشی همگانی و در اعتراضی عمومی و عینأ در همینجا(مثال در لگرهای برامشه و بلکن بورگ
این سیستم: ما میدانیم. در برمن به پاخاستن برای مبارزه در راه حقوق مان را تبدیل به موضوعی آشکار و حیاتی نموده است

بیرون گذاشتن ما از حقوق اجتماعی، سیستم سرکوب، شدیدتر کردن اخراج ها که به شکلی مساوی صرفنظر از ملیت شامل حال
.تمامی پناهندگان می شود، همه ما را تهدید میکند

از قبیل یه کوم، اس)بنابراین ما یعنی کاروان در خدمت پناهندگان و مهاجران، همراه با بسیاری از تشکلت و اتحادیه های دیگر
همگان را در روز توقف....( ، تشکلت پناهندگی آفریقائی، مجمع صلح برمن و(افغانستانی ـ ایرانی)مارس8پی آی، سازمان زنان 

این کنفرانس با گزارشاتی از. کاروان در شهر برمن برای شرکت در کنفرانس جمعی و بین المللی فرا می خوانیم 2007تور 
.کشورهای ما و اوضاع پناهندگی در آلمان همراه با تحلیل و بحث و جشنی فرهنگی بعداز تجمع و تظاهرات، انجام خواهد شد

:کنفرانس بین المللی
15ساعت  2007ماه مه  27یکشنبه 

28195، طیقه سوم، کد پستی 27درنک کردی واقع در خیابان آن در وایده شماره 

این کنفرانس بایستی به شناخت نزدیک تر ما از یکدیگر، وحدت و اتحاد ما در مبارزه ای جمعی و به بهتر نمودن وضعیت ما
.خدمت بنماید

!در تعداد وسیع شرکت کنید! بیائید همبستگی پرقدرت خود را بنمایش بگذاریم
!ما با هم قوی هستیم

برمن 28203کد 12در پارادکس واقع در خیابان برن هارد شماره 30/20پلنوم کاروان روزهای چهارشنبه ساعت: تماس با ما
www.thecaravan.org
E-Mail: karawane_bremen@web.de 


