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1. Dersînorkinê Rabikin! 
Dersînorkin dikûje! Tevekên Penaberan sîyasî ne
û mafê wan ê penabertîyê heye. Astengkirina 
azadîya gerê li dijî mafên mirava ye. Em daxwazîya 
rakirina her rengê dersînorkinê dikin

2. Em Residenzpflicht û Dublin-Systen napejirînin 
û divê ku ev rabin, yên ku azadîya tevgêra mirovan
kêm û dorpêç dikin. Em bi protestoyên xwe vê 
qanûnê dişkînin, li kolanan dişkînin û em ê hêj jî 
bişkînin.

3. Kampên Penabertîyê bigrin! 
Em nahêlin ku em di bin şert û zirûfên nemiro-
vahîyê de mîna girtîyan bêne dorpêçkirin! Mafê 
meyî penabertîyê, parastinê û mirovatîyê heye. 

Em ne qurbanin lê belê berxwedanvanin! Bêdengîyê 
û dorpêçkirinê bişkînin! Tu jî were nav refên berxwe-
danê ji bo Mirovbûnê mîna hevbûnê û azadîya tev-
gerê!
Were em bi hev re ji bo mafên penaberan tevbigerin û 
ala şoreşa penaberan rabikin jorê! Werin em tev rabin, 
bi kêmasi bo dawîya vê heftê (22.-23.Adar) li konên 
xwe li Oranienplatz bisekinin! 

Agahîya hêj pirtir: 

www.asylstrikeberlin.wordpress.com
www.refugeesrevolution.blogsport.de
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