
Ne duhet të bashkojmë forcat dhe te jemi te organizuar

Franca, një nga vendet më të pasur të botës, ne të gjithë vuajnë nga politikat shtrënguese.
2 500 000 njerëz nuk kanë ndonjë strehim të denjë apo nuk jan te akomoduar fare. Midis  
tyre, 30 000 jan fëmijë, 38 000 njerëz jetojnë në hotele, 85 000 në cadra dhe shtepiza te 
vogla. Për të përballuar këtë situatë, disa duhen të kthehet në shtetin e tyre, por kjo pa 
sukses. Kështu, 1 200 000 njerëz janë duke pritur për banim social. Megjithatë, 3 500 000 
vende te strehimit janë bosh, duke përfshirë 5 500 në rrethinat urbane të Caen.

Që  nga  fundi  i  muajit  maj,  shërbimet  emergjente  të  strehimit  Prefekturës  (115)  nuk  i 
përgjigjet me dhe per ata që ishin të vendosur. Kështu, 780 azilkërkues u vendosen në fund 
të muajit maj,  dhe sot jan vetëm 500. Rrjedhimisht, ne jemi tashmë 280 në rrugë. Dhe 
dëbimet nga ky vend janë në vazhdim e sipër.

Për t'u përballur me këtë, për të ndaluar dëbimet dhe pyetjet per akomodimin 
per te gjithe , ne duhet të bashkojnë forcat dhe të jemi te organizuar:

- Çdo të hënë në 18:00 ===> Demonstratë në frontin e Prefekturës

- Çdo të martë në 18:00 ===> Asambleja e Përgjithshme në 202 rue de Bayeux

Në vitin 2012, ka qenë 37 000 njerez te shoqëruar per në kufi, e cila është gjashtë herë më 
shumë se 10 vjet më parë. Shteti francez njoftoi vazhdimësinë e ritmit të njëjtë të dëbimeve 
(20 000 njerez jan dëbuar me forcë deri në fund të vitit 2012). Për më tepër, gjykata të veçanta 
janë ngritur për imigrantët ilegalë. 86% e aplikimeve për azil janë refuzuar, te cilet na shtyjnë 
ne që të bëhemi emigrantë të paligjshëm, prandaj ka mundesi për t'na dëbuar.

ag-contre-expulsions@mailoo.org ; 202 rue de Bayeux, 14000 Caen (line 3, autobus Bernard Palissy)


