[pohod bo tudi v primeru dežja, zagotovljeno skupinsko kosilo pod streho!]

nofrontierefvg.noblogs.org

PROČ S FAŠISTI IN Z VOJSKO,
VEČ NOMADOV IN POHODNIC!

Tu pravimo, da se nam meje gnusijo,
da jih je treba uničiti, da jih hočemo uničiti.
Hočemo demilitarizacijo Krasa in meje.
Hočemo brezpogojno svobodo gibanja za vse ljudi.

Prečkajmo mejo skupaj, da povemo, da nasprotujemo njenemu obstoju
in da smo proti tistim, ki jo udejanjajo. Obsodimo nasilje te meje in tiste šengenske
med Slovenijo in Hrvaško, obsodimo nezakonite vrnitve iz Slovenije in
nasilje hrvaške policije. Obsodimo pogoje na katere Evropska unija obsoja migrante v
Bosni in Hercegovini. Obsodimo norost zaporov na grških otokih.
Obsodimo nasilje italijanskih centrov CPR - ki so državna koncentracijska taborišča in izgradnjo CPR v Gradišču ob Soči.

Me, ki se lahko prosto gibamo čez mejo,
kadar in kakor se nam zazdi, samo zato ker smo bele in državljanke,
smo solidarne s tistimi, ki tvegajo življenje.

Meje so izum, ampak izum, ki ubija, že od nekdaj.
Vsak dan na desetine ljudi poskuša doseči Evropo po balkanski poti:
skrivoma prečkajo meje in pri tem tvegajo, da bodo odkriti in zavrnjeni,
oropani in pretepeni s strani policije, tvegajo smrt.

[prinesi nekaj hrane za skupinsko kosilo!]

ob 1 0 .3 0 , zbor v Dra gi (pre d gost ilno loc a nda M a rio)

ne de lja , 7 . ok t obe r
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