
Manifestação contra o pacote de asilo II
Quarta-feira, 17 de abril 2016, 17 horas
Marktplatz Halle
 
Com o 'Asylpaket II' o governo alemão quer aprovar, nos próximos dias, medidas 
racistas adicionais na lei de asilo, que se direcionam agressivamente contra 
refugiad@s.
 
A nova lei contém:
 
·     Serão inaugurados 'centros de recepção especial', nos quais serão acomodadas 
pessoas de 'países de orígem seguro', e pessoas que são acusadas de terem 
destruído os seus documentos. Nestes centros de recepção, pedidos de asilo serão 
processados durante três semanas, com o fim de poder deportar as pessoas o mais 
rápido possivel. O acesso para visitantes, ajudantes voluntari@s e conselho legal 
será altamente restringido.
·    Pessoas que vêm de um país em guerra, e que recebem aqui 'proteção 
subsidiária', podem se reagrupar com sua família só depois de dois anos. Isto se 
aplica também para menores de idade, com muito poucas exeções.
·     A deportação de pessoas doentes será facilitada ainda mais. Doenças que já 
existiram antes da chegada na Alemanha, não são vistas como obstáculo contra 
deportação. Pessoas doentes também não terão o direito de escolher seu 
médico/sua médica de confiança.
·     Algéria, Tunísia e Marrocos serão declarados também como 'países de orígem 
seguro' para poder deportar pessoas para lá mais rápido.

As alterações na lei 'Asylpaket II' são expressão de uma política de exclusão e 
separação! Não vamos permitir eles colocarnos um contra o outro.

Junt@s levantamos a voz contra as leis racistas do 'Asylpaket II', contra 
violência da polícia e seguranças, contra deportações e o sistema de 'Heims' e 
acampamentos isolados!
 
Pelo direito de permanência para todo mundo e pelo direito á trazer família 
para tod@s!
 
Solidariedade significa resistência!
 Grupos apoiadores: Medinetz Halle, no lager Halle, Antirassistisches Netzwerk 
Sachsen-Anhalt
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