TELEFONONI MOBILIZIN
MOSMIRATIMI I PROJEKT-LIGJIT
« AZIL DHE IMIGRACION »
Rregullimi e liria e qarkullimit për të gjithë

Projekti i ligjjit « per nje emigrim te kontrolluar dhe e drejta e azili » do te egzaminohet ne ditet qe
vijne nga deputetet e Kuvendit nacional. Ky do te regjistrohet ne linje te drejte ne politiken e
emigracionit ne menyre represive qe nenshtrohet nga shteti keto vitet e fundit.
Ky projekt ligji si shume dispozitive legjislative qe jane bere kohet e fundit do permbledh nje
perceptim me te madhe ne lidhje me (kushtet e marrjes se azillit, kontrollit te punonjesve
klandestin), nje rendim te kriminalitetit (perdorje masive te zgjatjes se kohes se mbajtjes, dhe
mbyllja e kerkuesve te azilit dhe me para nje vendimi te ekspulison), dhe vendosja ne konkurence
e popujve (nga kompetencat qe kerkohen nga shtetet, dhe nje opozim i forcuar misis emigracionit
« legal » dhe ati i then « klandestin »).
Kjo situat gjendet gjithandej neper territor. Vetem ne qytetin e Alès dhe ne Cevennes, shume familje
qe kane filluar kerkesen e tyre per azil mbijetojne pa te ardhura, pa shtepi ne disa perioda te gjata,
se shumeti me vite. Si te te mbijetojne pa mudesine per te punuar dhe me friken e nje
ekspulsioni ?
Jane githashtu dhe refugjat qe nuk mund te bejne kerkesen per mbrojte ne lidhje me rgullat Dublin
te lidhur me klandestinet (ky rregull dtyrojne personin te kthehet ne vendin e pare te europes ku
shenjat e gishtave jane regjistruar).
Jane te rritur qe dhe pse kane marre stattusin e refugjatit qe shume shpejt jane te futur ne xhunglen
ekonomike qe ne njohim te gjithe. Si te projektohemi ne te ardhmen pa pasur mundesin te
ndjekim nje formacion ose mundesin per te ndjekur nje profesion ?
Kjo politik ben vetem nje perkeqesim te kushteve te jeteses dhe forcimin e nje stigmatizimit
gjithmone e ne rritje te huajve. Dispozitat e mbajtjes ne shtepi integrojne progesivisht funksjonet e
kontrollit administrativ dhe policor, ekspulsionet dhe dhunave policore si ne Paris, Calais ose si ne
kufirin italian qe jane shpesh te shumta dhe shkaktojne drama.
Ky project ligji eshtënje akord perfekt me politikat europiane ku objektivi eshte i qarte ; luftimi
kunder ketyre popullatave te burgosura dhe viktima te situatave politike te permendura me siper, si
kthimin, dhe shuarjen e disa ngjarjeve, forces pa pasur ne konsiderat personat, pa peshuar ne zonen
e punes dhe te sherbej ne interesat ekonomike dhe politike.
Si cdo ndryshim domethenes i politikes nuk do kete vend pa mobilizimin te forte dhe kolektive
nje mbledhje eshte kerkuar.
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