
7. Julho 2016 

Demonstraçao
às 5 horas da tarde  
Marktplatz / Halle

Solidariedade contra a
           “lei de integração”

Um pouco antes do recesso de verão, o parlamento 
alemão irá votar sobre a tão chamada “lei de integração”
A lei deve entrar em vigor no meio do mês de julho de 
2016. Esta nova lei irá dar continuidade as restrições de 
direitos d@s refugiad@s. A lei de integração baseia-se 
nas leis de asilo I e II,  que leva a uma gradual redução do 
direito ao asilo.
O governo publicamente está passando esta lei muito 
longe daquilo que poderíamos interpretar como 
integraçao para refugiad@s. Se você olhar mais 
detalhadamente no projeto de lei o que se tem é 
justamente o oposto: considerando politica de asilo, esta 
lei é a privação dos direitos para os refugiad@s baseada 
em economia de tempo e tratamento para lidar com o 
caso de cada um singularmente.
Assim, integração significa coerção para participação 
em medidas/ações de trabalho, obrigatoriedade na 
participação destas, controlada pelo estado - “cursos 
de integração” e sanções excecivas se @ refugiad@ não 
estiver em conformidade com isso.
Políticos alegam que @s refugiad@s são preguiçosos 
e não tem vontade de se integrar, mesmo que muitos 
refugiad@s não tenham sequer acesso a cursos de 
alemão, não ganhem permissão para trabalhar, não 
possam se mover livremente ou escolher a sua própria 
vontade o lugar do qual gostariam de residir. Com a nova 
lei, o governo passa a bola para os racistas com intuito de 
criminalizar indevidamente @s refugiad@s ainda mais.
We want to protest together in the streets against the 
“integration law” and the deprivation of refugees’ rights 
! We demand the stop of the stigmatiziion and coercive 
education of refugees ! Working prohibitions and all 
forms of residential obligation (“Residenzpflicht”) has to 
be ablolished !
Nós queremos protestar junt@s nas ruas contra a “lei de 
integração” e a privação dos direitos para @s refugiad@s! 
Nós exigimos que parem com a estigmatização d@s 
refugiad@s e a coerção para a educação! A proibição 
ao trabalho e todas as formas de obrigação residencial 
(“Residenzpflicht”) exigimos que sejam abolidas!
Vamos exigir depois de gritar “refugiad@s bem vind@s”: 
O DIREITO DE PERMANÊNCIA PARA TOD@S E SEM 
RESTRIÇÕES! PAREM COM ESTAS LEIS RACISTAS!

Quem diz "bem vindo" tem 
que autorizar o direito de permanência


