
Uluslararası Göçmenlerin Grev Günü

Cuma, 1 Mart 2013, 17:00
Franziskanerplatz-Museumsstraße, Innsbruck

Bir Mart aslında dünya çapında göçmenlerin talepleri için bir grev, eylem günü olmuştur.
Bu gün birleşmiş bir halde tüm göçmenlerin, ilticacıların, kağıtsızların; ırkçılığa, 
ayrımcılığa, toplumsal dışlanmaya karşı ortak bir sesle mücadelelerini haykırdığı gündür.

1 Mart’ta dünya çapında protestoların olması 2006 yılında ABD’de ortaya çıktı ve başka 
ülkelerdeki göçmenler bu protesto gününü aktifleşmek ve kendi hakları için organize 
olabilmek amaçlı yaymıştır. Viyana, Berlin ve Amsterdam’daki ilticacıların protestolarına 
destek olarak, bu sene her ilticacı ve kimliksiz için serbest çalışma hakkı istiyerek sokağa 
çıkıyoruz.
1 Mart’ta Innsbruck’ta da; yan etkinliklerle birlikte; eylemler devam edecek.

09:00 – 11:00: Sabah kahvaltısı „Frauen aus allen Ländern“de; adres; 
Müllerstraße 7 (Lütfen sadece kadınlar)

13:00 - 14:00: Öğlen yemeği ATIGF Demokratik Göçmenler Derneği‘nde, 
adres: Schöpfstraße 9

Saat 13:00’dan itibaren: ATIGF tarafından eylem açıklaması, Schöpfstraße 9
14.30 – 16.30: FLUCHTpunkt tarafından eylem “ kafe“si, Jahnstraße 17
17:00: Tiyatro sunumu  „Revolution für Bewegungsfreiheit“, 

Franziskanerplatz (kötü hava koşulunda  Café DeCentral’ 
deki sunumların ardından)

20:00 : FRONTEX üzerine tanıtım, boats4people ve Viyana’daki 
ilticacıların direnişi üzerine, yer: Café DeCentral, 
Hallerstraße 1

Her insana serbest ikamet ve eşit haklar için!

ATIGF (Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu), Frauen aus allen Ländern, FLUCHTpunkt, Plattform 
Bleiberecht und Flüchtlingen aus anderen Ländern ve katılımcı olarak FSG in der GPA-djp Tirol, GLB Tirol, 
Initiative Minderheiten, KJÖ Tirol, Plattform Rechtsberatung, Z6 ve diğerlerinden oluşan bir inisiyatif
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