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"34گروه "مهاجران خوش آمدید 

سالهاس���ت ک���ه م����دیترانه ب���ه قبرس���تان پناهن���ده ها تب����دیل ش���ده اس���ت و دلیل���ش
سیاست های کش�ورهای اروپ�ایی و کش�ور فرانس�ه در ارتب�اط ب�ا مه�اجران اس�ت.
آنه���ا مب���الغ زی���ادی را ص���رف جل���وگیری از ورود مه���اجران، کن���ترل مرزه���ا،
س�اختن دیواره�ا و اخ�راج و بازگردان�دن آن ه�ا ب�ه ترکی�ه می کنن�د. تص�میم دول�ت
فرانس��ه در گزین��ش مه��اجران و پ��ذیرش تع��داد ان��دکی از آن ه��ا ک��ه از تروریس��م،
جنگ و فقر گریخته اند جنایتی است که منجر به تقسیم و جدایی م�ردم و ن�امرئی

شدن مهاجران و افزایش ترس از فرد خارجی می شود.
در شهر ما نیز به مانند جاهای دیگر، امکاناتی که دولت و گروه ه��ای محل��ی در
اختی��ار ق��رار می دهن��د ناک��افی اس��ت. ب��ا وج��ود مس��کن های جدی��دی ک��ه س��ازمان
CADA در اختی���ار آن ه���ا می گ���ذارد ب���از ه���م تع���دادی از اف���راد، خانواده ه���ا و 
کودکان در خیابان و در انزوا و بدون لوازم معیشتی هستند. هی�چ راه حل�ی و ی�ا
خیلی کم برای ترجمه و ارتباط کلمی با آن ها پیش بینی ش�ده اس�ت. در ارتب�اط
با ترجمه، کلس های فرانسه، استفاده از وسایل نقلیه و دسترسی به مراقبت ه��ای
پزش��کی راه ح��ل چن��دانی پی��ش بین��ی نش��ده اس��ت و هم��ه ای��ن وظ��ایف ب��ر دوش
.داوطلب ها گذاشته شده است
م��ا هی��چ تبعیض��ی می��ان مه��اجران اقتص��ادی و پناهن��ده های سیاس��ی نمی پ��ذیریم و
ب��رای ح��ق زن��دگی ه��ر ف��رد در ه��ر کج��ایی ک��ه م��ی خواه��د زن��دگی کن��د مب��ارزه
 .می کنیم

 بنا شده است در تلش است که با بال بردن2016گروه ما که در ماه می 
اتحاد میان مهاجران، آن ها را از انزوا در آورده و دیدارها، تبادل اطلعات و

آشنایی با جامعه را بهبود ببخشد و همچنین آن ها را در مبارزه برای تساوی
حقوق و دستیابی به شرایط بهتر حمایت کند و عدم وجود سیاست های درست و

  .شایسته در این زمینه را آشکار کند
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