
2013 سبتمبر 7 الى 5الحدود هي المشك ل... ألّيمام عم ل من أج ل حرية التنلّق ل من 

لّن135، انقلب قمارب على متنه 2012 سبتمبر 6في    حراقما قرب صخور لمبيوني بمالقرب من لمبيدوزا. بمالرغم من أ
لّن عمللّيمات النقماذ انطلقت بتأخير كبير.   لّمت ملحظتهما من قب ل خفر السواح ل التونسية و اليطمالية، ال أ 79المأسماة ت  

 .شخصما، رجمال و نسماء و أطفمال أصبحوا في عداد المفقودين

لّسنوات المماضية، في كمامبب ل التحببماد الوروبببي  هذا الحمادث نتيجة لنظمام  الحدود الذي تسلّبب بمئمات القتلى و المفقودين في ال
 بسببب نظبمام التأشبيرات التقييديبة و القصبمائلّية. تتملّيب ز السيماسبة الوروبلّيبة برقماببة عسبكرلّية، اعبمادة قسبرلّية غيبر قمانونلّيبة،
 العتقمالت و ترحي ل اللجئين و المهماجرين. البحث عن حيماة أكثر أممانما و مدخول أفض ل يقبع تجريمهبم مبن قبب ل حكومبمات
لّ زهيبدة لّولية الغير مكلفبة و الجبور ال لّدائم للمواد ال لّدول الغنلّية المسؤولة عن عمالم غير عمادل و تستفيد من هذا الستغلل ال  ال

ببلدان الجنوب.

لّراقما في لمبيوني، ندعو الى تظماهرة عمابرة للحدود في تونس في 79 لحيماء ذكرى وفماة ال .  2013 سبتمبر 6 ح

 ! نشعر بمالح زن، نحن غماضبون، نريد أن يتغلّير هذا

 الحدود هي المشك ل... نحن نطمالب بماللغماء الفوري لنظمام اللّتأشيرات القمات ل للتحبماد الوروببي. نطبمالب الحكومبة التونسبلّية،
 التي أصبحت كلب الحراسة الجديد لمراقبة الهجرة، بمالغماء ك ل التفماقيمات مع التحماد الوروبي. نحن ننماض ل من أجب ل عبمالم

لّذين يحماولون المطمالبة بحقوقهم. لّصة المهماجرين و الحراقة ال لّرية التنلّق ل للجميع. نحن نسماند خما بل حدود و من أج ل ح

لّ ل لّسفر و التنق ل. الرض ملك للجميع. ندعو ك لّرية، بمما في ذلك حرية ال  قمامت الثورة التونسية على أسماس الكرامة و الح
لّذين يريدون القدوم الى تونس من    سبتمبر للمشماركة في النشطة. اللّيمام الثلث تتكون من مظماهرات أممام7 الى 5ال

لّمة و برنمامجما في وسط المدينة من أج ل برنمامج سيماسي و ثقمافي  السفمارات الوروبية و احيماء ذكرى. نتولّقع مداخلت عما
.حول حرية التنلّق ل

لّموا الينما، الّتصلوا بنما  :انظ

 و مجموعة بل ش حّس  13مجموعة الفصل 
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