
 

يونانراهای فرار ميان ترکيه و   
سرحدات حقوق بشر-سرحدات اروپا   

    بجه 19:30به ساعت  2011اپريل  4 جلسه به تاريخ دوشنبه

Werkstatt 3 Flüchtlingsrat 

Nernstweg 32, 22765 Hamburg 

سته عبور را سال گشته ب اداره سرحدات اروپايی فرانتکس ومامورين حفظ مراقبات ساحلی بين المللی ، تمام سرحدات قابل
.نمودند  

باط يفروس که به سرزمين يونان ارتميخواهند داخل اروپا شوند کوشش ميکنند که از طريق ترکيه در اطراف  که نیاکنون کسا
.دارد وارد اروپا شوند  

لی رحدات را بطور کُ ياد ميشود مقرر نموده تا اين س) رابط(که بنام  را يی سرحداته تکس برای اولين بار يک گروپ گزمنفرا
ند، بعد از گرفتن چاپ انگشت شويمواين گروپ بسيار از اين مهاجرين را که در اين مناطق گرفتار . در کنترول خود داشته باشند

عاشه و اباتّه اين مهاجرين سرباز زده ا و مملکت ترکيه همچنان از نگهداری. ترکيه ميفرستند هو عکس برداری اشخاص دوباره ب
.هند که مهاجرين در ترکيه بماننداو نميخو  

ص اواشخ 18نها جوانان پايين از سن آنستان، فلسطين و عراق بوده که درميان اافغ: يک اندازهّ زياد اين مهاجرين از ممالک چون
داری کرده و بعداّ دوباره به طوالنی بدون فرق و تشخيص نگهو همچنان اين مهاجرين را ماه های . شکنجه ديده تشکيل ميدهد
با گروهای بشردوستی و زد نژاد  ههم داده، همرامگر با آن هم در يونان و ترکيه مهاجرين دست ب .ممالک نامبرده ميفرستند

.پرستی فعاالنه در مقابل اين همه مشکالت مبارزه ميکنند  

ی اخير به تماس بوده اند و اه جرين در سالابرده با اين مهما شما را به اين جلسه، که در ارتباط با اين اشخاص که در مناطق نام
. مشاهدات و گزارشات خويش را جمع نموده اند دعوت ميکنيم  

-:گويندهگان اين جلسه عبارتند از  
داجرای وظيفه ميکن) آتين يونان(که در کميته حقوق انسانی و سياسی شهر  يکی از مهاجر افغانی  -نسيم محمدی  

) ازمير ترکيه(وکيل از ادارهّ  مولتيچی شهر  -اوکون اولوزوی  

.از تيم قانونی) آتين يونان(وکيل در شهر  -گيوتا مازوری دو   
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