
Роми немају обезбеди 
Земља порекла!

Без компромиса у заштити избегличком!
пристанак Баден-Вурттемберг у заказано Азил 

погоршање!

Субота, 13. септембар, 2014,
Pocetak 12 сат.

Schloßplatz Stuttgart

са говорима, музике, позоришта и акције Трансфер жалбу 
државну управу Баден-Вурттемберг.

Позив за митинг

Молимо донирајте:

Желимо да избеглице могуће, на  
Учествује митинг.Финансирамо Транспорт Улазнице јавности.
Тражимо донације са Кључне речи „Улазнице“на једној од доле уплатни 
рачун број.
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Позив за митинг

 Роми немају „сигурне земље порекла“!
Савезна влада жели Србију, Македонију и Босна и Херцеговина као 
„сигурне земље порекла класификовати.То би значило да тражиоцима 
азила Једва су имали прилику из ових земаља,да добију заштиту у 
Немачкој.У случајан процесу закона је шлаг од Бундестага.
Савезно веће је првобитно заустављен јер су земље са зеленим 
и леве ангажовања владе,међу њима Баден-Вурттемберг, али 
одбијају сагласност. Сада покушавају ЦДУ,Зелени и Левица  
тиме пристати са овим законом неопходно, да ЦДУ само планирана 
олакшање приступ тржишту рада тражилаца азила жели да 
подржи,када је „Роми“ Закон пролази.
Дана 19. септембра, ова одлука је поново на 
дневном реду Савезног савета. Апелујемо  
зелено-црвено национална влада остати чврсти Овај Верховаа-
трговање на полеђини избеглица одбацио и одбацити рачун у 
Бундесрату!
Уколико федерална Влада Србије, Македоније и Босна и 
Херцеговина прогласила је сигурно,онда игноришу она 
извештава многе познате организације, према којима Роми 
и хомосексуалаца јаку социјалну и расна дискриминација су 
изложени.Уместо тога, она се ослања на једној страни статистике 
Савезна канцеларија за миграције и избеглице, односно  
на сами креирали „чињеница“.Ако чак 
Признавање стопа у поступку азила на нулу,  
лако се може рећи да људи из ових Земље порекла нису имали разлога 
за лет.Право на азил индивидуално право, пажљив Испитивање 
сваке апликације за заштиту потребну чини.Ми смо приговор да је 
то основна и Људска права и даље унакажена.Забрањује Такође, у 
вези са немачком прошлост усвајање закона,препознатљиво против 
Рома из бивше Југославија усмерена. Дана 28. новембра 2013,зелено-
црвено државна влада уговор са Удружење немачких Синти и Рома 
Баден Земљиште Вурттемберг потписан,са Историјски Одговорност 
према члановима Ова група прогоњен од нацизма је признат и ови 

људи углавном Се одобравају права мањина. Слично достојанствен 
третман наде и очекујемо и са припадницима ромске мањине,не 
имају немачко држављанство.Уместо тога Људи у јавној расправи као 
пуки „економских избеглица“Стигматизујуци и депортације политика  
да их раде треба права као и Додељена мањина и заштита од 
дискриминације хоће.
Зелено-црвено Земљиште власт у априлу 2011 са Слоган „Човечанство 
има приоритет“ почела.У азила и избјеглица политика је „принцип 
хумано руковање избеглица „се поштују.То може, по нашем мишљењу 
само јасна НЕ планираног пооштравање азила.

Контакт / више информација:

Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung:
www.freiburger-forum.net
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg:
www.fluechtlingsrat-bw.de

Списак организација и позива Детаљан програм манифестације 
можете наћи на назначени вебситес.

Молимо вас да напишете е-маил на info@fluechtlingsrat-bw.de,ако 
је као иницијатива, kлуб, организације ... подржавају ову позив 
јавно желе.


