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 اضراب المهاجرين 
 الثالثاء فاتح مارس 

2016 
 ضد عنصرية الحكومة

 

 MARTEDì PRIMO MARZO ORE 17, PIAZZA NETTUNO, BOLOGNA 
 

 
ف من العمال والعامالت من وضعية  قانونية إلى آلالحكومة تنهج في صمت إستراتيجية مبرمجة لتحويل مئآت ا  

زمة اإلقتصادية كل آمال ألوضعية غير قانونية، الحكومة سائرة في نهجها العنصري في الوقت الذي تحصد فيه ا
 هم.جانب في الحصول على عمل قار يحمي كرامة أسرألالعمال خاصة منهم ا

و ما يزيد الطين بلة هو تردي خدمات مكتب األجانب التابع لوزارة الداخلية  الذي يفرض سلطوية مطلقة أثناء معالجة  
ملفات تجد يد اإلقامة، فبجرت قلم يحكمون على مصير أسرة بكاملها، ناهيك عن مدة  التسليم التي غالبا ما تمتد 

حيتها على وشك اإلنتهاء رغم توفر المهاجر على عقد عمل مفتوح، لشهور، و أثناء تسليم رخصة اإلقامة تجد صال
بهذا يجبرونه على إعادة المحنة من جديد بهدف إمتصاص ما تبقى في جيبه من نقود، رخصة إنتظار العمل أو البحت 

 نة.عن العمل تسلم للعامل العاطل بصالحية ال تتعدى بضعة شهور مع ان القانون ينص على أن تكون صالحيتها س
رخصة إقامة لم يتم تجديدها، في حين المساهمات  150 000ما يزيد على 2014النتيجة هي كالتالي، فقط في سنة   

جانب في إزدياد ملحوض والتي بفضلها يتم تسديد رواتب المعاش للمتقاعدين ألالضرائبية  المدفوعة من طرف العمال ا
خيرة بسحب البطاقة الدائمة عند موعد ألوانة األارة الداخلية بدأ في ااإليطاليين. ولإلضافة فمكتب المهاجرين التابع لوز

 تجديد أي بعد خمس سنوات من الحصول عليها بحجة       عدم توفر الشروط.
ف من العمال آلإنها ليست حالة إستثنائية و إنما هي سياسة تنهجها وزارة الداخلية اإليطالية لطرد مبرمج لعشرات ا    

 ب.  جانألو العامالت ا
ردا على كل هذا، في الشهور الماضية إنطلقت إنتفاضة نضالية غاضبة ضد هذه المأسات، نظموا خاللها وقفات أمام    

مقر جهة إيميليا رومانيا، قصر الحكومة و مراكز الشرطة بمدينة بولونيا، مودينا، ريميني، فورلي، مرفوقة بإضرابات 
جور لتصل سقف الدخل السنوي المطلوب أثناء تجديد اإلقامة، ألفع من ابمستودعات الشحن و التعاونيات من أجل الر

 طالب المتظاهرون  كذلك بحق الالجئين، منددين بتماطل اللجنة اإلقليمية من أجل الحماية الدولية.
الذي  جواء المشحونة بالعنصرية و الحكم المسبقألاليوم أكثر من البارح العمال المهاجرون واثقين من أنفسهم رغم ا   

 !.يشكل ثقل يومي في حياتهم خاصة بعد أحداث باريس و الرجوع إلى طوارئ اإلرهاب
ن هذه الموجة النضالية في أشد الحاجة إلى قوة مضافة و تعبئة شاملة قادرة على إظهار الرفض الغاضب  ضد آلا   

عنصرية الحكومة و أتباعها من عماالت ومراكز الشرطة ، نضال العمال المهاجرين هو جزء ال يتجزء من نضال كل 
 العمال دون إستثناء.

 
لتنديد بعنصرية الحكومة و إلضراب فاتح مارس  الية المقهورة للمشاركة فيمن أجل هذا نستدعى كل القوى العم  

 جانب.ألوروبية حول موضوع العمل و األالسياسة ا
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MANIFESTATIONE DEI MIGRANTI 

MARTEDì 1 MARZO ORE 17, PIAZZA NETTUNO, 

BOLOGNA 

 

Contro il razzismo del governo! 

Contro il legame tra permesso di soggiorno e 
lavoro! 

Per un permesso di soggiorno europeo senza 
condizioni! 

Per un salario e un reddito minimo europei ! 
 
 

 

 
 

 

 


