
SER HUMANOS PENSAM E ENTENDAM O 

QUE LO PRIVA A LIBERDADE E ISSO É O 

MELHOR COMEÇO DA SUA 

RESISTÊNCIA. 
 

No dia 19 de março 2012 alguns fugitiv@s comerçaram o 
seu protesto contra as leis que los isolararam até a morte 
como “não-cidadões e não-cidadães”. Assim foi anunciado 
uma nova era de resistência na tenda de protesto em 
Würzburg. A luta começou com dez exigências falando das 
coisas mais básicas da vida e logo se espalhou por mais 
onze cidades na Alemanha. No dia 8 de setembro 2012 @s 
fugitiv@s em greve decidiram de comerçar uma marcha de 
protesto (marcha de protesto de würzburg para berlim -  
(„Protestmarsh from Würzburg to Berlin“) Elas e eles 
leveram no caminho estas três exigências: a aboliação da 
obrigação de residência, a aboliação dos campos e casas 
de fugitivos e a aboliação da lei de expulsão. Chegando em 
Berlim continuaram os seu protestos. Hoje, quase um ano 
depois que começamos os nosso protestos, estamos 
lutando na Alemanha, na Hollanda, na Austria como “não-
cidadões e não-cidadães” pelos nossos direitos de 
cidadões, pela liberdade e pela igualdade. 

Nós, que andamos milhares de quilômetros e rompemos 
muitas fronteiras geographicas e chegamos num lugar que 
faz propaganda de uma Europa sem froteiras. Esta imagem 
é irrealista em consideração às nossas experiêcias com 
fronteiras que todos os dias só valem para as pessoas que 
não são destes lugares.  Depois que perguntaram da nossa 
pertinência nos declaram como „illegais“ e “não-cidadões 
e não-cidadães” e nos forcaram à uma vida que não tem 
semelhança da vida de cicadões e cidadães. A nossa vida 
está enchida de medos de expulsão, da morte da alma e 
da perda dos melhores anos da vida – um elevado custo 
que asombra as nossas vidas de “não-cidadões e não-
cidadães”. Assism sure uma fenda cada dia major entre 
aqueles que estão tentando fugir das restrições 
esmagandas e as cidadães e cidadões procurando mais 
concessões. É uma feda visível, construida dos mesmos 
estados européios que criam as causas das nossas fugidas 
e as nossas tentativas de ganhar liberdade em outros 
lugares. Fazem isso através da exportação de guerra, 
insegurança, exploração, opressão para outras regiões. 
Esses estados nos classificam como a classe mais baixa da 

sociedade – como “não-cidadões e não-cidadães” e a 
subida para ser cidadã ou cidadão parece um gesto 
generoso e é ao mesmo tempo um jogo da loteria. 

Nós,“não-cidadões e não-cidadães” une que estamos 
vivendo em circunstâncias de vida parecidos.  Acreditamos 
que estas circunstâncias são o melhor motivo para lutar 
unid@s contra a fenda entre cidadães e cidadões e  “não-
cidadões e não-cidadães”. Lado ao lado e em cada lugar 
podemos continuar a nossa luta com a convicção que o 
dereito de residência e os direitos de cidadões e cidadães 
são direitos basicos e não são generosidades destes paises. 
A luta que lutamos em tres paises dos estados europeuios 
é a luta para um direito que deve valer para qualquer 
fugitiv@, independente de onde esteja.  Em todos os 
campos de fugitivos todo mundo que acredita neste 
direito deve se reunir e formar conselhos, dentro das casas 
ou nos distritos. Isso será um primeiro passo numa luta em 
que @s fugitiv@s seriam @s atores principais e assim 
marcará a mudança de “não-cidadões e não-cidadães” 
para cidadã/ cidadão. As e os “não-cidadões e não-
cidadães” que se organizam autônomos e independentes 
vão organizar um congresso sobre as lutas d@s fugitiv@s 
pela primeira vez em Europa. Este congresso vai tratar das 
nossas lutas unidas que vão continuar neste sentido. O 
congresso será uma possibilidade de se juntar e de realizar 
e discutir os nossos direitos e a luta d@s “não-cidadões e 
não-cidadães” teoricamente e praticamente. 

Este é um convite para você, “não-cidadão/não-cidadã” e 
fugitiv@ - que sabe das circunstâcias e da necessidade de 
transformação  - um convite para você participar no 
congresso entre o dia 1 até dia 3 de março 2013. 

A luta continua… 

 

Roda de ação de fugitiv@s independentes 
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