
 نسخه آزمایشی نمونه

 اولیه / در روزنامه ها 

 

اروپا به طور مداوم قدرت  ،جنگ های قدیمی و جدید ادامه دارد تا مناطق بی شماری از جهان را ویران کنند

حتی   .ار کنندفر انساناستعماری خود را راه اندازی می کند و خشونت و فقر باعث می شوند میلیون ها 

سوئیس در  ی شوند و دریای مدیترانه به گور دسته جمعی تبدیل می شود.منتقل م تربه فاصله دورمرزها 

مردم در مورد تجارت برده در لیبی خشمگین هستند و در عین حال از کاهش تعداد درخواست های پناهندگی 

 .هستند خوشحال

بین غیرنظامیان  رابطه مراکز فدرال .مورد نیاز است ۲٠۱۸جنبش ضد نژادپرستانه در همه جبهه ها در سال 

 تن را  هزارانموقت  F وضعیت   .می رانند و بسیاری را به انزوامی کنند دشوارتر را و پناهجویان 

و از یک زندگی مستقل و خودمختار در سوئیس  می دهدطوالنی مدت قرار موقعیت بی ثبات  درمعرض

" که برای جلسه پارلمانی بدون کاغذ ها ت "برای قوانین منسجم و مستقلجنبش سمت راس .جلوگیری می کند

پاییز اعالم شد، می خواهد حقوق اساسی، مانند حق بیمه بهداشت و یا حق مدرسه برای کودکان، به افراد غیر 

یا  مانند زوریخ ییها کمک های اضطراری در کانتون .رد کندبدون اقامت هستند ، ی که برای کسان قانونی را

تا افراد  ، حذف شده استن مناطق مورد امتحان قرار می گیردآدر  استراتژی های سرکوبگرانهکه ژنو 

سال عضویت دوبلین را جشن می گیرد و در این دهه  ۱٠ در ماه دسامبر سوئیس .دنشو جامجبور به ترک آن

و  کاغذبدون  فردبا مرگ مایک، یک   .ه گرفته استورهای اتحادیه اروپا به عهدرا در کش دیپورتهزار  ۳٠

ماه در دست پلیس کشته  ۱۸ طولپنجمین فرد غیر سفید دردر ماه مارس عضو گروه ژان دووتیو در لوزان، 

 .است یخی کوه ، انگیز غم نکته این .شد

 بین ما هیچ مرزی" "تحت عنوان  کشوردر تظاهرات سراسری مردم را به ، سازمان ۵٠بیش از وئنژ   ۱۶در

. ضد نژادپرستی باید با گرایش های سرکوبگرانه و بیگانه هراسی بین انسان ها و در سطح دنخوان می فرا

 های بین المللی ایستادگی کند! 

 

 :مطالبات تظاهرات

 حرکت یبله، به آزاد - یاخراج و بازگشت اجبار ت،یتوقف محروم• 

 مردم به ی باز و نزدیک سکونمحل  یبرا ،بله - هستند هیزندانها شب به که توقف مراکز پناهندگی• 

 یقانون ریکردن افراد غ یقانون یبرا ،بله - سیپل یسرکوب و خشونت هاتوقف • 

 و در اروپا سیدر سوئ یپناهندگ یقانون واقع بله به - نیرفتن دوبل نیب زتوقف ا •

 همه یبرا یانسان یزندگ یبله، برا - یاقتصاد اضتیتوقف اقدامات ر• 

 و احترام متقابل یبه همکار، بله -جنوب  یکشورهااستثمار توقف • 

 اعجامعه باز، متعهد و شج کیبله، به  - یتوقف مجازات همبستگ• 

 

 

 

 

 


