
Донације:
Förderverein Karawane e.V. 
Kontonr.: 40 30 780 800
BLZ:430 609 67 
GLS Gemeinschaftsbank eG 
Verwendungszweck: Protestmarsch Berlin

V.i.S.d.P.: W. Eall, Oranienplatz, Berlin

1. Укинути депортацију!
Депортација убија! Све избеглице су политичке 
и имају право на азил. Ограничење слободе 
кретања је против људских права. Ми захтевамо 
одмах крај свим депортацијама!

2. Укинути закон о боравишту!
Ми се супротстављамо боравишном закону 
и европском даблинском систему, који 
ограничава кретање људи. Ми кршимо тај 
закон кроз наш улични протест и наставићемо 
да га кршимо!

3. Затворити све избегличке кампове !
Ми не можемо бити затворени под нехуманим 
условима у логорима ! Имамо право на азил и 
на заштиту наших људских права! 
Ми нисмо жртве, ми смо борци! Прекинимо 
тишину, прекинимо изолацију! Прикључите се 
борби за једнака права, људско достојанство и 

слободу кретања за све!
Дозволите нам да се мобилишемо на различите 
начине и да подигнемо увис наше транспаренте за 
избеглице револуције! 

Сви су позвани, бар за викенд (22. до 23. март) да 
останемо у нашим шаторима на Ораниенплацу!

Више информација:

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

ПРОТИВ ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА БОРАВИШТА (Residenz-
pflicht), АЗИЛАНТСКИХ КАМПОВА И ДЕПОРТАЦИЈЕ
Почетак:    субота, 23 Март 2013, 14 сати, протест камп Oranienplatz
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