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Grenzenlose Solidarität 
und  Bewegungsfreiheit 
für alle! 

Borderless solidarity 
and freedom of 
movement for all!

Pişgirîya bêsînor u 
azadîya tevgerin ji 
bo her kesî!

ደረት ዘይብሉ ሓድነትን 
ናይ ምንቅስቓስ ናጽነትን

 همبستگی نامحدود و آزادی 
حرکت برای همه

تضامن غير محدود وحرية 
تنقل للجميع

Solidarité sans 
frontières et liberté de 
mouvement pour tou·te·s!

Herkes için sınırsız Dayanışma 
ve Hareket özgürlüğü!

15.Mai 22 | Nein | No | Non
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كل هذا �يسرع من دوامة العنف. تؤدي الحدود والعنصرية وس�باق التسلح إلى انعدام 
سة والتوترات والصراعات والمزيد من الحروب. نحتاج إلى حرية الحركة  ة والمنا�ف الث�ق

اة �بدالً من  تمع تضامن �بدالً من العسكرة ، �قوارب نحب ميع �بدالً من العزلة ، محب للحب
اهرة �ف�ي �برن. رونتكس. NO to Frontex - أ�يًضا �ف�ي 23 أ�بريل أثناء الم�ظ �ف

ئون  �ية ألورو�جا. �يُحرم الال�ج ار�ج أص�جح العنف وال�جؤس والموت من الح�ياة ال�يوم�ية عىل الحدود الحخ
رق عشرات اآلالف  رون من ��قو�قهم ويتعرضون للضرب والتر��يل. ال �يمكننا �ق�جول هذا: عندما �يعغ والمها�ج
رونتكس مسئولة  ريمة �قتل م�قصودة س�ياس�يًا! تعت�جر �غ هذا ل�يس �ادثًا ، �جل �ج �غ�ي ال�جحر األ�ج�يض المتوسط   ، �غ

ض  رونتكس �يعغ �ية. �غ ا�غ رونتكس ال �يتسم �جالش�غ ر السوا�ل األورو�ج�ية. �غ �غ تها �رس الحدود و�خ زئ�ياً �جص�غ �ج
رونتكس متواطئة �غ�ي انتهااكت ��قوق  انون�ية. إن �غ �ير ال�ق رونتكس �غ�ي عمل�يات “الصد” عخ الطرف. تشارك �غ

ميع أنحاء أورو�جا. �غ�ي 15 ما�يو ، س�يتم  �ير �غ�ي �ج رونتكس �جشكل ك�ج م من ذلك ، تتوسع �غ اإلنسان. عىل الرعخ
رنك سويسري إلى  ع من 14 مل�يون �غ رونتكس سترت�غ التصويت عىل ما إذا اكنت المساهمة السويسرية �غ�ي �غ

الق Fortress Europe وكذلك لعمل�يات التر��يل  ل مرا�ق�جة وإعخ رنك سويسري سنوًيا. من أ�ج 61 مل�يون �غ
ة إلى أسلحتها  �يلق دائم �قوامه 10000 من �رس الحدود �جاإلضا�غ رونتكس �غ ب أن �يكون لدى �غ والرد ، �يحج

رة  �يش �غ�ي الحرب ضد الهحج رونتكس ه�ي �ج نها وطائراتها �جحلول عام 2027. �غ وطائراتها �جدون ط�يار وس�غ

رونتكس �ف�ي 15 ما�يو ال ل�ف

ر  وازات الس�ف �قط أ�قل�ية عالم�ية ، ممن ولدوا �ف�ي شمال العالم ، لد�يهم حق الوصول إلى حب �ف
ل وعليهم �بدالً من ذلك االن�الق  �ير الم�ق�يد. ال �يتمتع �با�ق�ي ال�بشر �بحرية التن�ق والتأش�يرات للتن�قل عظ

�ين ، �ف�ي  ر ال�بعض من الس�ياح والرحل�ين السا�ب�ق ا�ية. �يعت�ب ة للعف ر مهددة للح�ياة ومكل�ف �ف�ي طرق س�ف
اوت منذ  ئ�ين”. تم تعزيز هذا الت�ف �رين أو )وهم�يين( “الحب رين حظ ر مهاحب ر ال�بعض اآلحظ ح�ين �يعت�ب

ل ،  ن حرية الحركة لألورو�ب�يين �ف�ي الداحظ ة شنعف لق من��ق ن. تحظ ا�ق�ية شنعف الل ات�ف التسع�ين�يات من حظ
دام م�يزان�ية  ميع استحظ ارج. �قد تعين حرية التن�قل للحب اص �ف�ي الحظ ح�يث تُمنع حرية الحركة لألشحظ

رة. �يمكن للناس  راد �بدالً من العنف عىل الحدود. س�يكون ذلك نها�ية للحرب عىل الهحب رونتكس لأل�ف �ف
�يال�يًا. ما  هذا ل�يس حظ �ير شرع�ية - �ف رة عظ ب أن تكون الهحب روا ح�يث �يريدون �بكرامة واحترام. ال �يحب أن �يست�ق

ريم �ف�ي عالم معولم. رة �بال�قوة والتحب ك�ير �ف�ي أنه �يمكن منع الهحب هو طو�باوي هو الت�ف

�يوش  رونتكس وال الحب ى �ف �ي أن تتل�ق �ف هر الحرب العدوان�ية الروس�ية ضد أوكران�يا �بوضوح: ال �ين�ب ت�ظ
توحة وآمنة. عىل الحدود  رة م�ف ة إلى طرق هحب رى المل�يارات اليت �ي�لق العنان لها. نحن �بحاحب األحظ

ئ�ين  لون الالحب �ب رونتكس وشرطة الحدود المحل�ية �ف�ي التنم�يط العنصري. �يست�ق مع أوكران�يا ، تشارك �ف
ميع م�لوب. نرحب �بأنه  رى. التضامن مع الحب لدان األحظ األوكران�يين تضامناً مع منع الناس من ال�ب

ب  د أن أورو�با تححب ص �ف�ي المساعدات اإلنسان�ية عىل الحدود مع أوكران�يا وننت�ق د ن�ق �ي�بدو أنه ال �يوحب
ام  ان. نرحب �بتعل�يق ن�ظ ل�ق ة أو عىل طريق ال�ب دعًما مماثاًل �ف�ي ال�بحر األ�ب�يض المتوسط   أو �ف�ي �بحر إ�يحب

تارها المرء  هة األورو�ب�ية اليت �يحظ ان�ي إلى دولة الوحب ر المحب ئ�ين األوكران�يين وأن الس�ف ة لالحب د�بلن �بالنس�ب
�ير  ئ�ين إلى حرية التن�قل واالست�ي�ان! ند�ين المعاملة العنصرية عظ ميع الالحب أمر ممكن. �يحتاج حب

ارنة �باألوكران�يين  �ير األوكران�يين م�ق ئ�ين عظ ئة للسل�ات السويسرية ، اليت تم�يز �بشدة ضد الالحب المتاك�ف
ل والحصول عىل  وء ، ولم شمل األسرة ، وحرية التن�ق راءات اللحب �يما �يتعلق �بإحب من ذوي الوضع S �ف

السكن والعمل والصحة والتعل�يم.

�ير المتاكئة نعم للتضامن �بال حدود وال للمعاملة العنصرية �غ

ميع نعم ل�رية ال�ركة لل�ب


