
Für alle Menschen, denen das Recht auf eine friedliche, selbstbestimmte

Zukunft verwehrt wird.

Für sichere Fluchtrouten, schnelle Aufnahmeprogramme und eine sichere

Bleibeperspektive für Menschen in Not.

Für eine faire und respektvolle Behandlung in jeder Institution und

Unterbringung, für alle Menschen. Hier in Sachsen und in ganz Deutschland.

Gegen die Hetze und falschen Warnungen des sächsischen Innenministers

gegenüber schutzsuchenden Menschen

Für die Schließung der schrecklichen Abschiebeknäste. 

Die Angst vor Abschiebung macht Menschen krank. Die Abschiebung selbst ist

für die Betroffen lebensgefährlich. Stoppt diese sinnlose Gewalt! Stop

Deportation!

Aufruf zur Demo am 16.11.2022 um 14 Uhr am Postplatz in Dresden

 

Aufnehmen statt Abschieben!
Kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall!

Dafür gehen wir gemeinsam auf die Straße 

Von der Ausländerbehörde bis zum Abschiebeknast

 

#AufstattAb
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Barışçıl ve kendi iradesiyle belirlenmiş bir gelecek hakkından mahrum edilen

bütün insanlar için…

Güvenli iltica yolları, hızlı kabul programları ve acil durum altındaki insanlar için

güvenli bir oturum perspektifi için…

Bütün kurumlar ve yurtlarda, bütün insanlar için adil ve saygılı bir muamele

için…Burada, Saksonya’da ve bütün Almanya’da…

Saksonya İçişleri Bakanı’nın kışkırtmalarına ve sığınma arayan insanlara karşı

yanlış uyarılarına karşı…

Korkunç sınırdışı hapishanelerinin kapatılması için…

Sınırdışı korkusu, insanları hasta ediyor; sınırdışının kendisi ise birçok insan için

ölümcül bir tehlike. Bu şiddeti durdurun! Sınırdışıları durdurun!

16.11.2022 tarihinde saat 14:00'te Dresden Post Meydanı'nda gösteri
 

Sınırdışı değil kabul!
Hiçbir insan illegal değildir! Her yerde oturum hakkı!

 

Bu talepler ile, Yabancılar Dairesinin önünden Sınırdışı Hapishanesine doğru

yürüyüş düzenliyoruz.

 

 

Bu amaç ile mücadele edelim ve hep birlikte sokağa çıkalım!
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For all the people who are denied the right to a peaceful, self-determined
future.
For safe escape routes, fast admission programs and safe opportunities to stay
for people in need.
For fair and respectful treatment in every institution and accommodation, for
every- and anyone. Here in Saxony and throughout Germany.
Against the agitation and false warnings of the Saxonian Minister of the Interior
towards people seeking protection.
For closing these terrible deportation prisons.
The fear of deportation makes people sick. The deportation itself is life-
threatening for those affected. Stop this senseless violence! Stop Deportation!

Demonstration on Postplatz Dresden happening 16th Nov 2022 at 14 o'clock:

Accommodation instead of deportation!
No human being is illegal, everybody has the right to stay anywhere!

 
That’s why we will be on the streets together

From the immigration office to the deportation prison.
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 ყველა ადამიანისთვის, ვისაც არ აქვს მშვიდობიანი მომავლის უფლება.

 უსაფრთხო მარშრუტებისთვის გასაქცევად, თავშესაფრის სწრაფი

მიღებისთვის, დარჩენის უსაფრთხო პერსპექტივებისთვის. 

 სამართლიანობისთვის და პატივისცემით მოპყრობისთვის ყველა

დაწესებულებაში და საცხოვრებელში ყველა ადამიანისთვის.  აქ

საქსონიის მიწაზე და მთელ გერმანიაში. 

გავაპროტესტოთ - საქსონიის შინაგან საქმეთა მინისტრის აჟიოტაჟი და

ცრუ გაფრთხილებები ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც დახმარებას

ითხოვენ. 

 საშინელი დეპორტაციის ციხეების დახურვისთვის.

 დეპორტაციის შიში ადამიანებს აავადებს. თავად დეპორტაცია

საფრთხეს უქმნის დაზარალებულთა სიცოცხლეს. შეწყვიტე ეს უაზრო

ძალადობა! შეაჩერე დეპორტაცია!

დემონსტრაცია 2022 წლის 16 ნოემბერს, 14:00 საათზე Postplatz Dresden-ში:

 
 მიღება დეპორტაციის ნაცვლად!

 არცერთი ადამიანი არ არის არალეგალი, აქ დარჩენის უფლება ყველგან და ყველასთვის! 

 
 ამისთვის გავდივართ ქუჩებში საიმიგრაციო ოფისის ( Ausländerbehörde) წინ

დეპორტაციის ციხემდე ( Abschiebeknast). 
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