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ኔሱራሳ ራሳናያጋም በጋምፔለን "የመመለሻ ካምፕ" ውስጥ ሞተ
ራሳናያጋም እና ሁሉም "የመመለሻ ካምፕ" ነዋሪዎች ወደ ሕልውና አፋፍ
ቅርብ ናቸዉ: በቀን ስምንት ፍራንክ ብቻ ስለሚቀበሉ ሰዎች በጋምፔለን
ለመቆየት ይገደዳሉ. በዚህም ምክያት ሰዎች በዘዴ ከህብረተሰቡ
በመዋቅራዊ ስነስርአት ሆን ተብሎ ይገለሉ. ይህ የኢኮኖሚ ጥቃት ሰዎች
የማይንቀሳቀሱ እና የማይታዩ ያደርጋቸዋል. የጥገኝነት ገዥው አካል
ከግሎባል ደቡብ የመጡ ሰዎች በካምፑ ውስጥ ለዓመታት እንድንቆይ
ያስገድደናል፣ በስዊዘርላንድ የመቆየት መብት አልተሰጠንም ወይም በደብሊን
ስምምነት ወደ ሌላ ሀገር ጥገኝነት እንድንጠይቅ አይፈቀድልንም።
"የመመለሻ ካምፖች" በህብረተሰቡ ጠርዝ ላይ ያሉ ክፍት እስር ቤቶች
ናቸው! ንዴታችንን እና ሀዘናችንን ወደ ጎዳና ይዘን እንሄዳለን!

ሳህ
አንረ ም

ምን ማድረግ
ትችላለህ?
ለቤተሰቡ በገንዘብ
መደገፍ
Bleiberecht Bern
3000 Bern
IBAN: CH72 0900 0000
6024 4887 5
Vermerk: Nesurasa

የስዊዘርላንድ ካምፕ ስርዓት ስልታዊ የስነ-ልቦና ማሰቃያ ቦታ ነው።
ራሳናያጋም ሰዎችን በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ መገለል በሥነ ልቦናዊ መታገስ
ወደማይችሉበት ገደብ የሚገፋ የዘረኝነት ሥርዓት ሰለባ ነበር። እነዚህ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ሰዎችን
ይገድላሉ። ራሳያጋም ባለትዳርና የሦስት ልጆችን አባት ነበር። በስዊዘርላንድ በኖረባቸው ሰባት
ዓመታት በስሪላንካ ለሚኖሩ ቤተሰቦቹ ገንዘብ መላክ ቢፈልግም። እንደ ህገወጥ ሰው የመሥራት
መብቱ ተነፍጎ በቀን ስምንት ፍራንክ በሚሰጠው የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ የራሱን አካላዊ ህልውና
እንኽዋን ማስጠበቅ አልቻለም። ቤተሰቡን በገንዘብ መደገፍ አለመቻሉ ከሌሎች ጭንቀቶቹ ጋር
በመሆን ሌሊት እንዲተኛ አላደረገም እንደ ራሳናያጋም ያሉ ሰዎች በዘረኝነት ህግ ወደ ህገወጥነት
ይገፋሉ። ህልውናቸው በወንጀል ተፈርዶበታል እና እንደ ህገወጥ ሰዎች ምንም አይነት መብት
ተነፍገዋል። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች አንድ ሰው ሊቋቋመዉ አስቸጋሪ ናቸው።
ቭብርዋሪ 15 2022 አርብ ዕለት ፖሊሶች በካምፑ አቅራቢያ ያለን አካባቢ ከበቡ፣ የካምፑ ነዋሪዎቹ
ራሳናያጋም መሆኑን ተገነዘቡ። የእሱ ሞት የተነገረው አርብ ዕለት ቢሆንም የሞተበት ምክንያትና
ጊዜ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ግልጽ አይደለም። አስከሬኑ ከጋምፔለን "መመለሻ ካምፕ" 500ሜ ርቀት
ላይ በሚገኝ ሜዳ ላይ ለቀናት ተዘርሮ ተኝቷል።
የአስከሬን ምርመራ ሳይደረግ፣ ኃላፊነት የማይሰማቸው ባለስልጣናት ሟቹን በተቻለ ፍጥነት
ጉዳዩን ከእይታ ለማጥፋት ይሞክራሉ። ምንም እንኳን ቤተሰቡ ሬሳዉ እንዲቃጠል ባይፈልጉም
በባህላቸው ያልተከበረ ቢሆንም ሬሳዉ ግን ተቃጥሏል ። በስሪላንካ የሚኖሩ ቤተሰቦቹ ስለሞቱ
በይፋ የተነገራቸው ከሁለት ሳምንታት በኋላ በስዊዘርላንድ ባለስልጣናት ነዉ ። አስከሬኑ ወደ
ስሪላንካ አልተጓዘም ምክንያቱም የመጐጐዟ አገልግሎት በጣም ውድ ነው ብለዉ።
ለጓደኞቹ እና ለቤተሰቡ ኃላፊነት ያለባቸው ባለስልጣናት እና የስዊስ ጥገኝነት {አሳይለም} ስርዓት
በራሳናያጋም ሞት በከፊል ተጠያቂ መሆናቸው ግልፅ ነው ።
የራሳያጋም ሞት የሄልቬትሳይድ ነው!
ሄልቬትሳይድ{በስዊዘርላንድ ፖሊስ እስር ቤቶች እና በስደተኛ ማእከላት ውስጥ በዘር የተከፋፈሉ
ሰዎችን ለሞት የሚዳርግ ስልታዊ ስርአት ነው።}
ስዊዘርላንድ ዘረኛ እና ኢሰብአዊ የጥገኝነት {አሳይለም} አገዛዙ አይሰራም ብሎ ለማመን ስንት
ሰው መሞት አለበት?!

