
ናይ ክትዕ ሰሚናር ብዛዕባ ኵነታት ከባቢ ዶባት 
ናይ ኤውሮጳዊ ውህደት - ኣብ ማእከላይ ባሕሪ 

ዝርአ ዘሎ ሞት እንታይ ይገበር፧

ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ናይ ኣጀንሲያ ሓበሻ (L’Aenzia 
Habeshia) ከምኡ‘ውን ማሪዮን ባየርን፡ ሃገን ኮፕንን ናይ 
ዎች ዘ መድ ኣላርም ፎን (WatchTheMed Phone)።

ውዕል ምስ ቱርክን፡ ምምዳብ ናይ ናቶ ወተሃደራዊ ስርሒት 
ኤ.ኡ.ኤን.ኣ.ቪ.ኤፍ.ኦው.ኣር. (EUNAVFOR) ኣብ ማእከል ናይ 
ማእከላይ ባሕሪን ቃላይ ኢገያን፡ ምስ ብዙሕ መደባት ምሕላው 
ዶባት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ውህደት፡  ሕጋዊ መንገድታት ብዘይምርካብ፡ 
እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምኽልኻል ዶባት ኤውሮጳን፡ ነቶም 
ሰባት ሓደገኛ መንገድታት ክመርጹ ስለ ዘገድድ፡ እቲ ኵሉ 
ጸገም ዝስከሙ እቶም ካብ ሽግር ዝሃድሙ ዘለዉ እያቶም።
   
ብመሰረት ፕሮ ኣሲል፡ ካብ 2000 ዓ.ም. ኣትሒዙ ልዕሊ 
35000 ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ናይ ወጻኢ ዶባት ኤውሮጳዊ 
ውህደት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይፍለጥ። እቲ ፖለቲካ ከኣ ኣብ 
ክንዲ ኤውሮጳዊ ናይ ባሕሪ መድሕን መደብ ዝሃንጽ፡ ዶባት 
ብናይ ምክልኻል መደባት ከደልድል ይርከብ። ይኹን‘ምበር 
እዚ እውን እንተዀነ ንሽግረኛታት ሰባት መንገዳቶም ካብ 
ምቕጻል ኣይክልክልን እዩ። በንጻርቲ ኵሉ ዝግበር ምክልኻላት 
ሕጂ‘ውን ብዙሓት ጃልባታት ካብ ሊብያን ቱርክን ብሓደገኛ 
መንገድታት፡ ናብ ኢጣልያን ግሪኽን ይጐዓዛ ኣለዋ።

እዚ ናይ ዘተ ሰሚናር’ዚ ነቲ ህሉው ኵለታት ማእከላይ ባሕሪ 
ከመይ ከምዘሎ ኣንፈት ኪህበናን ንምኽንያት ስደት ዝዀኑ 
ኵነታት ከብርሃልናን ከምኡ‘ውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤውሮጳዊ 
ውህደት ምክልካል ዶብ እንወስዶ ምንቅስቓስ ይእምተልናን።

ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሃገር ጣልያን 
እታ “ኣጀንሲያ ሓበሻ (L’Aenzia Habeshia)” እትስመ ናይ 
ምትሕብባርን ምሕጋዝን ትካል መስሪቶምን ካብ‘ቲ እዋን‘ቲ 
ከኣ ነቶም ናይ ባሕሪ ሓደጋ ዝጓነፎም ሰባት ብፍላይ ድማ 
ነቶም ካብ ሽግር ዘምልጡ ኤርትራውያን ሓጊዞም እዮም። 
ብናቶም ዕዮ ድማ ንኣብ መንጎ ሊብያን ኢጣልያን ንዝጐዓዙ 
ኣሽሓት ናይ ጀላቡ ስደተይናታት ህይወት ኣድሒኖም።

ማሪዮን ባየር ን ሃገን ኮፕን ኣብ ከተማ ሃናው „ሓደ ሰብ 
እዃ ዘይሕጋዊ የልቦ“ „kein mensch ist illegal“ ብዝብል 
ዉዕዉዕ ስርሓት ዘካየዱ እያቶም። ብኣባ ዘርኣይ ዝነቐለ 
ሓሳብ ድማ ብጥቅምቲ 2014 ኣብ ምምስራት ናይ ሓደጋ 
ተለፎን ንስደተኛታትን ዑቕባኛታትን ብዝግባእ ተስቲፎም 
እያቶም።  ካብ ክረምቲ 2015 (Sommer 2015) ድማ በታ 
ዉዕዉዕመስመር-ፕሮጀክት (Hotline-Projekt) እትብል ትካል 
ንልዕሊ 1200 ኣብ ባሕሪ ኢገያ ዝተጓነፈ ሓደጋታት ሓጊዞም።

ብ ኣካኢ ካርልስሩሀ (AKI Karlsruhe)፡ ኣክሲዮን ክራይስ ትያትራል 
ካርልስሩሀ (AK Theatral Kaelsruhe)፡ ኣንቲ ራ ኣክሲዮን ክራይስ 
(AntiRa Ak)፡ ባይቶ ስደተኛታት ባደን ቩርተምበርግ (Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg)፡ ኢኤል ካርልስሩሀ (IL Karlsruhe) ምስ ዩበዝ 
(Jubez) ካርልስሩሀ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ናይ ክትዕ ሰሚናር።     

Kontakt: AntiRa AK il-karlsruhe@riseup.net info@aki-karlsruhe.de

ቃልሲ ዝካየደሉ
ማእከላይ ባሕሪ 

ሰሚናር ክትዕ ብዛዕባ ኵነታት 
ኣብ ዶባት ከባቢ ኤውሮጳዊ 

ውህደት

ሰኑይ 13 ስነ ሰዓት 19፡30
ዩበዝ ካፈ ክሮነንፕላትዝ ካርልስሩሀ
Jubetz-Cafe´Karlsruhe

ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ
ናይ ኣገንሲያ ሓበሺያ

ማርዮን ባየርን ሃገን ኮፕፕን ናይ
ዋች ዘ መድ ኣላርም ተለፎን

Veranstaltet von AKI Karlsruhe, AK Theatral Karlsruhe, AntiRa AK, 
Flüchtlingsrat BW, IL Kalsruhe in Zusammenarbeit mit dem Jubez

ViSdP.: b.müller, steinstr. 23, 76133 Karlsruhe



ናይ ክትዕ ሰሚናር ብዛዕባ ኵነታት ዶባት ከባቢ 
ኤውሮጳ ውህደት - ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝርአ ዘሎ 

ሞት እንታይ ይገበር፧

ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ናይ ኣጀንሲያ ሓበሻ (L’Aenzia 
Habeshia) ከምኡ‘ውን ማሪዮን ባየርን ሃገን ኮፕን ናይ 
ዎች ዘ መድ ኣላርም ፎን (WatchTheMed Phone)።

ውዕል ምስ ቱርኪን ናይ ናቶ ምምዳብን፡ ወተሃደራዊ 
ስርሒት ኤ.ኡ.ኤን.ኣ.ቪ.ኤፍ.ኦው.ኣር. (EUNAVFOR) 
ኣብ ማእከል ናይ ማእከላይ ባሕሪን ቃላይ ኢገያን፡ 
ምስ ብዙሕ መደባት ምሕላው ዶባት ውጻኢ ኤውሮጳዊ 
ውህደት፡  ሕጋዊ መንገድታት ብዘይምርካብ፡ እቲ እናዓበየ 
ዝኸይድ ዘሎ ምኽልኻል ዶባት ኤውሮጳን ነቶም ሰባት 
ሓደገኛ መንገድታት ክመርጹ ስለ ዘገድድ፡ እቲ ኵሉ 
ጸገም ዝስከሙ እቶም ካብ ሽግር ዝሃድሙ ዘለዉ እያቶም።
   
ብመሰረት ፕሮ ኣሲል ካብ 2000 ኣትሒዙ ልዕሊ 35000 
ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ናይ ወጻኢ ዶባት ኤውሮጳዊ ውህደት 
ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይፍለጥ። እቲ ፖለቲካ ከኣ ኣብ 
ክንዲ ኤውሮጳዊ ናይ ባሕሪ መድሕን መደብ ዝሃንጽ፡ ዶባት 
ብናይ ምክልኻል መደባት ከደልድል ይርከብ። ይኹን‘ምበር 
እዚ እውን እንተዀነ ንሽግረኛታት ሰባት መንገዳቶም 
ካብ ምቕጻል ኣይክልክልን እዩ። በንጻርቲ ኵሉ ዝግበር 
ምክልኻላት ሕጂ‘ውን ብዙሓት ጃልባታት ካብ ሊብያን ቱርክን 
ብሓደገኛ መንገድታት ንኢጣልያን ግሪኽን ይጐዓዛ ኣለዋ።

እዚ ናይ ዘተ ሰሚናር ነቲ ህሉው ኵለታት ማእከላይ ባሕሪ 
ከመይ ከምዘሎ ኣንፈት ኪህበናን ንምኽንያት ስደት ዝዀኑ 
ኵነታት ከብርሃልናን ከምኡ‘ውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤውሮጳዊ 
ውህደት ምክልካል ዶብ እንወስዶ ምንቅስቓስ ይእምተልናን።

ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሃገር እታ 
“ኣጀንሲያ ሓበሻ (L’Aenzia Habeshia)” እትስመ ናይ 
ምትሕብባርን ምሕጋዝን ትካል መስሪቶምን ካብ‘ቲ እዋን‘ቲ 
ከኣ ነቶም ናይ ባሕሪ ሓደጋ ዝጓነፎም ሰባት ብፍላይ ድማ 
ነቶም ካብ ሽግር ዘምልጡ ኤርትራውያን ሓጊዞም እዮም። 
ብናቶም ዕዮ ድማ ንኣብ መንጎ ሊብያን ኢጣልያን ንዝጐዓዙ 
ኣሽሓት ናይ ጀላቡ ስደተይናታት ህይወት ኣድሒኖም።

ማሪዮን ባየርን ሃገን ኮፕን ኣብ ከተማ ሃናው „ሓደ ሰብ 
እዃ ዘይሕጋዊ የልቦ“ „kein mensch ist illegal“ ብዝብል 
ዉዕዉዕ ስርሓት ዘካየዱ እያቶም። ብኣባ ዘርኣይ ዝነቐለ 
ሓሳብ ድማ ብጥቅምቲ 2014 ኣብ ምምስራት ናይ ሓደጋ 
ተለፎን ንስደተኛታትን ዑቕባኛታትን ብዝግባእ ተስቲፎም 
እያቶም።  ካብ ክረምቲ 2015 (Sommer 2015) ድማ በታ 
ዉዕዉዕመስመር-ፕሮጀክት (Hotline-Projekt) እትብል ትካል 
ንልዕሊ 1200 ኣብ ባሕሪ ኢገያ ዝተጓነፈ ሓደጋታት ሓጊዞም።

ብ ኣካኢ ካርልስሩሀ (AKI Karlsruhe)፡ ኣክሲዮን ክራይስ ትያትራል 
ካርልስሩሀ (AK Theatral Kaelsruhe)፡ ኣንቲ ራ ኣክሲዮን ክራይስ 
(AntiRa Ak)፡ ባይቶ ስደተኛታት ባደን ቩርተምበርግ (Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg)፡ ኢኤል ካርልስሩሀ (IL Karlsruhe) ምስ ዩበዝ 
(Jubez) ካርልስሩሀ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ናይ ክትዕ ሰሚናር።     

Kontakt: AntiRa AK il-karlsruhe@riseup.net info@aki-karlsruhe.de

ቃልሲ ዝካየደሉ
ማእከላይ ባሕሪ 

ሰሚናር ክትዕ ብዛዕባ ኵነታት 
ኣብ ዶባት ከባቢ ኤውሮጳዊ 

ውህደት

ሰኑይ 13 ስነ ሰዓት 19፡30
ዩበዝ ካፈ ክሮነንፕላትዝ ካርልስሩሀ
Jubetz-Cafe´Karlsruhe

ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ
ናይ ኣገንሲያ ሓበሺያ

ማርዮን ባየርን ሃገን ኮፕፕን ናይ
ዋች ዘ መድ ኣላርም ተለፎን

Veranstaltet von AKI Karlsruhe, AK Theatral Karlsruhe, AntiRa AK, 
Flüchtlingsrat BW, IL Kalsruhe in Zusammenarbeit mit dem Jubez

ViSdP.: b.müller, steinstr. 23, 76133 Karlsruhe


