
 !شده   های از پیش طراحی ساکنان کمپ ژان کره، متحد و مصمم برای مقابله با اخراج

سیاه و سفید، ما همه یکی هستیم و . کنیم نفر ساکنان سنتر، جدا از دین، رنگ، عرق، نژاد با احترام به هم زندگی می150 ما 

 .هیچ مشکلی میان ما وجود ندارد

چرا حق خود را . خواهیم ما در اینجا حق و حقوق خود را می .هم، ایستادگی کنیمما حاضریم برای حق خود، دست به دست 

 خواهیم؟ می

آنها به ما دروغ گفتند که ما را از اینجا . خواهند ما را از کمپ اخراج کنند احترامی کردند، به ما خیانت کردند، می چون به ما بی

 .خواهند ما را اخراج کنند می. نخواهند کشید

 کجاست این حقوق بشر؟. زنند وق بشر میداد از حق

کند،  گویند که دولت فرانسه دیپورت نمی می. خواهیم که ما را کمک کنید زندگی در خیابان بسیار مشکل است، ما از شما می

اگر ما را به کشورمان دیپورت کنند، این یک مرگ است، ولی خیابان نیز یک . اما در سرک رها کردن مثل دیپورت کردن است

 اگر رئیس کمپ و مسئولین در خیابان بخوابند، مرگ را به چشم خود نخواهند دید؟. نوع مرگ است

 .ما گوسفند نیستیم، ما مال نیستیم، که ما را چاق و چله بخرند و روز دیگر بفروشند

 .اگر رئیس کمپ یک شب در خیابان بخوابد، ما دیگر اعتراضی نداریم

. دهند که ما بخوابیم حتی در خیابان اجازه نمی. باید در خیابان بخوابند، حتی با وجود مریضیها انسان نیستند که  مگر دوبلینی

این عین . این یک شکنجه است. کنند کنند و اسناد و اسباب ما را نابود می پاش ما را بیدار می زنند، صبح با آب به ما اسپری می

اگر در . هایمان نگرانمان هستند خانواده. کنند حق ما توجه نمی به. دولت فرانسه یک دولت نژادپرست است. نژادپرستی است

سرما به کنار، فصل گرما را چطور تحمل . کند؟ اگر اعصاب خود را از دست دهیم خیابان مریض شویم چه کسی ما را کمک می

 کنیم؟

 .اج شدن هستیمگوییم که ما همه زیر فشار هستیم و به زور پلیس و دولت در حال اخر ما به ساکنان محل می

در . باید اینجا را ترک کنیمدیگر روز  20سازمان امائوس و سوسیالها به ما گفتنند که تا  .ما مشکالت زیادی در این مرکز داریم

 . دانیم کجا برویم ما نمی. اکنون بسیار نگران وضعیت خود هستیمما . کنند صورت ترک نکردن با زور پلیس ما را اخراج می

های محترم، حمایت نکنید، ما از کمپ بیرون  اگر شما، همسایه. از شما خواهشمندیم که با ما همکاری کنید و با ما همراه شوید

های اعتراضی ما شرکت کنید  کنیم که در تظاهرات و حرکت ما از شما تقاضا می. شد و وضعیت ما دگرگون خواهد شدخواهیم 

 .و از ما پشتیبانی کنید

 .نفر از ساکنان این مرکز اخراج خواهند شد 20تا بیست روز دیگر 

 .افراد هستندتمام ساکنان ژان کاره خواستار یک راه حل برای این مشکل و مخالف اخراج این 


