
Бид хуулийг няцааж улсаас өгөх ёстой байрыг хүн бүрт нь өгүүлэхийг хүсэж,            
бид  тэмцэж дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.  

 

Дэрхий дээрх улс орнуудаас баян оронд тооцогддог Франц улс маань биднийг улс 
төрийн ширүүн дэглэмээр хавчин гадуурхаж, бид үүнийг нь сөрөн, тэвчиж амьдарч байна. 
2 500 000 хүн өнөөдрийн байдлаар орон байрний асуудалтай, зарим нь ямарч байргүй амьдарч 
байна. Эндээс үзэхэд 30000 хүүхэд, 38000 хүн буудалд амьдарч, 85000 хүн майхан, урц 
овоохойгоор тэнүүлчин байдалтай байна. Энэ асуудал дээр тулгуурлан бид ямар нэгэн 
байдлаар улс орны (Франц) эсрэг хөдөлгөөн хийсэн, гэвч амжилтгүй болсоор байна. Үүнээс 
үүдэн 1200000 хүн олон нийтийн байрыг хүлээсээр байна. Ямартай ч Франц улсад 3500000 
байр хоосон эзэнгүй байгаагаас 5500 нь Caen-ны  нутаг дэвсгэрт байна. 

 
 5-р сарын сүүлээс эхлэн, орон байраар яаралтай байгууллага буюу 115 ямарч хариу 
өгөхгүй байгаа бөгөөд амьдарч байгаа байр болон буудалаас хөөж эхэлсэн. Үүнээс 5-н сарын 
сүүл хүртэл 750 цагаачлал хүссэн хүмүүсээс 500 хүн нь байрандаа амьдарч 250 хүн нь аль 
хэдийнээ гудамжинд гарсан байна. Мөн байрандаа үлдсэн зарим нэгэн хүмүүсийг хөөж туух 
явдал үргэлжилсээр л байна. 
 

Үүн дээр үндэслэн бид хуулийг няцааж улсаас өгөх ёстой байрыг хүн бүрт 
нь өгөхийг хүсэмжлэн бид тэмцэж дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж 
байна.  

- Даваа гариг бүрийн 18:00 цагаас Perfecture –н өмнө эсэргүүцлийн жагсаал хийх 

- Мягмар гариг бүрийн 18:00 цагаас гарч байгаа тулгамдсан асуудал болон, үйл 

ажиллагааны талаар хуралдаан хийх (та хүрэлцэн ирж санал бодлоо чөлөөтэй 

илэрхийлж болно.)  

2012 оны байдлаар 37000 хүн хөөгдөж Франц улсаас явсан. Энэ нь 10 жилийн өмнөөс 6 дахин 

их байгааг харуулж байна. Франц улс нь одоогийн байдлаар өмнөх яг жилтэй адилаар 20000 

хүнийг энэ оны сүүлээр хөөж гаргах хүсэлтэй байна. Ялангуяа үүнд хамгийн ихээр өртөх хүмүүс 

нь ямарч бичиг баримтгүй хүмүүс юм.  Франц улсад цагаачлал хүссэн хүмүүсийн нийт 
хүмүүсийн  86 % д нь татгалзсан хариу өгсөн нь биднийг ямарч орон байргүй, бичиг баримтгүй 

болж  энэ улсаас харамсалтайгаар хөөгдөж байна.  

Та бүхэн бидний үйл ажиллагааг дэмжиж, өргөнөөр оролцоно уу. 
 

е-майл хаяг : Ag-contre-expulsions@mailoo.org;  
Хаяг : 202 rue de Bayeux, 14000 Caen (3 дугаартай автобусны Bernard Pallisy буудал)  


