ERABAKITZEKO ESKUBIDEA,
ATZERRITIK ETORRI DIRENAK HERRIKO
BIHURTUZ
Gizon-emakume garen aldetik, guk Laudion
diren atzerritarren bizi-kalitatea hobetzeko
helburua dugu. Gure egunoroko jardunean, arazo
askori aurre egin behar izaiten diogu, lanik ezak
dakarrena bat, eta ez arinagoak, esaterako,
xenofobiak dakarrena edo gizarte-bazterkeriak
eragiten duena, edo bizi-egoiteko baimena erdiesteko gertatzen diren oztopo administratiboak, edo bizietxea lortzeko zailtasunak, edo
endakeriazko jarrerak, e.a.
Aldarrikapen hau izenpetu dugunok, hemen
aipatu arazook konpontzearren, atzerritiko
laudioar berrien ongizatea bermatzeko, gu geu
eta herritar guztiak, konponbidea zein den eta
gure esku dagoela gogotan harturik, elkar
gaitezen nahi dugu, eskuz esku lortuko
dugulakoan. Etorkizuna, ikuspegi honetatik, hein
handi baten bederen, atzerritiko laudioar berriok
gizarteko politika-egile bilakatzeaz eraikiko da.
Laudioko herritar-talde batek antolatua, geurtz
egingo den herri-galdeketa, horretaz, aukera ona
izango ahal da, gure ustez, atzerritar laudiokotu
berriok ahaldun gaitezen eta urrutira begirako
erabakietan esku har dezagun, gizarte mota
berria erakitzerakoan atzerritiko lagunak ere
gure artean guztizko eskubideen jabe izaite
aldera. Honegatik guzti honegatik, 2018ko
maiatzaren 6an bozkatzera joango garela diogu,
eta lan bila nahiz indarkeria guztietarik ihesean
Laudiora heldu diren etorkin guztiei berdin
egiteko deia hedatzen diegu.

 رؤية المواطنيين المهاجرين،الحق في تقرير المصير
"القاطنيين ببلدية "إيوديو.
*  لدينا.نحن مجموعة من الرجال والنساء المهاجرين
نفس الحقوق والواجبات كباقي سكان بلدية
""أيوديو.
 ناجمة عن،في حياتنا اليومية تواجهنا صعوبات جمة
 الولوج، كإنعدام فرص العمل،مشاكل الحياة اليومية
 القوانيين ا دارية والبيروقراطية،للسكن ا جتماعي
 النظرة،في الحصول على حق ا قامة والسكن
العن ية المسبقة والعزلة ا جتماعية.
*  نقر،نحن ا شخاص الموقعين على هذه العريضة
بأن الرفاه ا جتماعي لجميع المهاجرين القاطنيين
 وب تفاق.يتم إحرازه بواسطتنا نحن، "ببلدية "ايوديو
مع السكان ا خرين من خ ل الوعي التام بالمشاكل
 يجاد، ونحدد جميعا البدائل المناسبة،المدرجة
الحلول الشافية لها.
*  المستقبل يأتي من خ ل إ اك،من وجهة نظرنا
 بشكل،المواطنيين "ا جانب" القادمين من الخارج
فعال في الحياة السياسية الجماعية المحلية "داخل
"نطاق البلدية.
* "ا ستشارة الشعبية حول "حق تقرير المصير
المنظمة من قبل مجموعة من سكان بلدية
 لتقديم، تعتبر فرصة بديلة وحقيقية،""إيوديو
 وتمكين هؤ ء المواطنيين المهاجرين،الواجب
وا جانب من المشاركة في إيجاد القرارات
 وبالتحديد في بناء نموذج،ا ستراتيجية والمصيرية
 والذي يحدد ويهدف إلى،التنظيم السوسيوإجتماعي
ا ندماج في الحياة الجماعية.
*  سنعمل في المساعدة والمشاركة،و جل ذالك
6 في إجراء "ا ستشارة الشعبية" التي ستنظم يوم
 ونعمل على تحسيس المهاجرين الذين،2018 ماي
 والذين أتو من أماكن تنعدم،يبحثون عن حياة أفضل
 والذين فضلوا ا قامة،فيها حق المشاركة السياسية
"والعيش ببلدية "إيوديو.
مشاركة المهاجرين كفاعل في الحياة السياسية
وا جتماعية المحلية.

