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 ہویگا۔ ووٹ پر قانون نۓ میں پارلیمنٹ میں دنوں والے آنے
 ہویگا۔ خل ف سخت کے مہاجروں قانون امتیازی یہ

     ھے۔     شامل     یہ     میں     پیکج     اسائلم     اس

 محفوظ کو ممالک کے جن جائنگے بناۓ" کیمپ رسپشن خصوصی "نۓ کیلۓ لویگوں ان-   ۱
 پھر یا ھیں دۓ کر یگم میں راستے کاغزات سفری اپنے نے جنھوں پھر یا ہے چکا جا دیا قرار
 تاکہ جائنگے کۓ مکمل میں ھفتوں تین معاملت کے اسائلم میں کیمپوں ان ھیں۔ دۓ پھاڑ

 سکے۔ جا بھیجا میں ملکوں اپنے واپس جلدی کو لویگوں

 کاغز کے پناہ عارضی پاس کے لویگوں کے وھاں اور شروع جنگ پر جھاں ممالک ان-   ۲
 یگے۔ سکیں بل نھیں جرمنی اندر کے سال دو کو والوں خاندان اپنے وہ ھیں

 سے آنے جرمنی کو لویگوں جن جاۓیگا۔ کیا بدر ملک سے اسانی کو ان ھیں بیمار جو-   ۳
 یگی۔ بنیں نھیں رکاوٹ راستے کے بدری ملک اب وہ تھیں بیماریاں پھلے

۴   -، Lُ L  کےلویگوں وھاں اور یگا جاۓ دیا قرار ممالک محفوظ کو مراکش اور تیونس، اجیریا
 یگا۔ جاۓ کیا بدر ملک سے آسانی

 ایک کو آپ اپنے ھے۔ عمل کا تقسیم اور سیاست کی رھنے تھلگ الگ ۲ پیکج اسائلم یہ
۔ سے ھونے استعمال خل ف کے دوسرے  گارڈز سکیورٹی خل ف، کے قانون امتیازی اس بچاو-

 میں جرمنی نکلو۔ پر سڑکوں خل ف کے حالی خستہ کی کیمپوں اور خل ف کے تشدد کے
 نکلو۔ لۓ کے حق کے رھنے ساتھ کے خاندان اور حق کے رھنے

  !  ساتھ     کے     جدوجھد     اتفاق

Supporting Groups:     African Refugees Union – Medibüro Berlin – Moabit 
hilft! – Weisekiez Initiative – Bündnis für bedingungsloses Bleiberecht – 
Bündnis gegen Rassismus – My Right Is Your Right

More Infos: facebook: Demo gegen das Asylpaket II 
www.facebook.com/events/962417617161568/
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