
نحو اضراب فاتح مارس 

اجتماع  األجانب
ضد عنصرية الحكومة

 يناير على الساعة الثالتة بعد الزوال30يوم السبت
 ببولونيا24 بمقر سوق الخضر القديم بشارع فيور أفانتي رقم 

م��ن وض��عية اآلف م��ن العم��ال والع��املت مئآت لتحوي��لإستراتيجية مبرمجة في صمت   الحكومة تنهج 
 تحصد فيه األزمةالذيالحكومة سائرة في نهجها العنصري في الوقت قانونية إلى وضعية غير قانونية، 
أسرهم. عمل قار يحمي كرامة ىحصول علفي ال منهم األجانب ةالقتصادية كل آمال العمال خاص

يف��رض س��لطويةال��ذي  الت��ابع ل��وزارة الداخلي��ة   و ما يزيد الطين بلة هو ت��ردي خ��دمات مكت��ب األج��انب
ع��ن ناهي��ك ، فبجرت قل��م يحكم��ون عل��ى مص��ير أس��رة بكامله��ا،مطلقة أثناء معالجة ملفات تجد يد القامة

 تسليم رخصة القامة تجد صلحيتها عل��ى وش��ك النته��اءأثناء و ر،تمتد لشهوما  التي غالبامدة  التسليم 
 إمتصاصبه��دف المحن��ة م��ن جدي��د ةع��ادعلى إ ه يجبرونبهذا ، على عقد عمل مفتوحالمهاجررغم توفر 

 بص��لحية لالعاط��ل إنتظار العمل أو البحت عن العمل تس��لم للعام��ل نقود، رخصة من ه جيبفيما تبقى 
. القانون ينص على أن تكون صلحيتها سنةمع انشهور بضعة تتعدى 

تجدي��دها، ف��يت��م ل��م ي رخص��ة إقام��ة 150 000 ما يزيد على2014 فقط في سنة ، النتيجة هي كالتالي
 الضرائبية  المدفوعة من طرف العمال األجانب في إزدياد ملحوض وال��تي بفض��لها يت��مالمساهماتحين 

 ب��دأ ف��يالتابع لوزارة الداخلية المهاجرين فمكتبوللضافة .  للمتقاعدين اليطاليينالمعاشتسديد رواتب 
 أي بعد خمس سنوات من الحصول عليه��ا بحج��ةجديدسحب البطاقة الدائمة عند موعد تب األخيرة ةاألوان

ط.شروالعدم توفر 
عش��راتلط��رد مبرم��ج لاليطالي��ة  تنهجه��ا وزارة الداخلي��ة و إنما هي سياسة    إنها ليست حالة إستثنائية 

اآلف من العمال و العاملت األجانب.  
 نظم��وا، المأس��اته��ذه غاض��بة ض��د نض��اليةفي الشهور الماضية إنطلق��ت إنتفاض��ة كل هذا،    ردا على 

بولوني��ا، مودين��ا، الش��رطة بمدين��ة مراك��ز و قص��ر الحكوم��ة ، أمام مقر جهة إيميليا رومانياوقفاتخللها 
ص��لضرابات بمستودعات الشحن و التعاونيات من أجل الرفع من األج��ور لتمرفوقة بإ ،فورلي، ريميني
من��ددين ، بح��ق اللجئي��نك��ذلك ط��الب المتظ��اهرون  ، تجدي��د القام��ةالمطلوب أثن��اءسنوي ال الدخلسقف 

 .تماطل اللجنة القليمية من أجل الحماية الدوليةب
 واثقي��ن م��ن أنفس��هم رغ��م األج��واء المش��حونة بالعنص��رية وون   اليوم أكثر من الب��ارح العم��ال المه��اجر

 و الرج��وع إل��ى ط��وارئس ب��اريثالحك��م المس��بق ال��ذي يش��كل ثق��ل ي��ومي ف��ي حي��اتهم خاص��ة بع��د أح��دا
!.الرهاب

 الرف��ضإظه��ارتع��بئة ش��املة ق��ادرة عل��ى و  مضافة   اآلن هذه الموجة النضالية في أشد الحاجة إلى قوة 
 نضال العمال المهاجرين هو،الغاضب  ضد عنصرية الحكومة و أتباعها من عمالت ومراكز الشرطة 

.جزء ل يتجزء من نضال كل العمال دون إستثناء

لرس��م ين..اير 30 إجتم..اع ي..وم الس..بت  كل القوى العمالية المقهورة للمش��اركة ف��يى نستدعهذا  من أجل 
 . فاتح مارسلضراب  بمدينة بولونيا و الجهة، إستعداداخريطة المراحل التحسيسية

.عنصرية الحكومة و السياسة األوروبية حول موضوع العمل و األجانبللتنديد بإنها فرصة 
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