
Drejt 1 Marsit në Genova  

Propozimi i pare vjen nga Franca, një ditë pa ne për të bërë publike ndihmesën shoqërore 
dhe ekonomike që japin imigrantët.  

Nëntor 2009 në Itali katër gra (Stefania Ragusa, Daimarely Quintero, Nelly Diop,

Cristina Seynabou Sebastiani) kontaktojnë promotoren franceze (Nadia Lamarkbi) dhe 
themelojnë komitetin kombëtar për tʼi dhënë shtysë një dite pa imigrantë.   

Janar 2010 kjo veprimtari përhapet në Spanjë dhe Greqi.  

Janar 2010 tashmë 40.000 vetë kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe janë aktive 40 
komitete lokale në të gjithë Italinë.  

15 Janar lind komiteti i Genovës i cili në pak ditë mbledh 900 anetarë.   

Më  1 Mars do te jemi në grevë  për të afirmuar të drejtën për të  jetuar në një vend të  
ndryshëm nga ai i lindjes ose i origjinës pa qenë të shpronësuar nga të drejtat tona. 
Ne, imigrantët dhe italianët nuk tolerojmë që dinjiteti ynë të shkelet nga ligje dhe 
dekrete të largëta nga shpirti i Kushtetutës Italiane. 

Imigracioni duhet parë edhe si shkak i procesit të shfrytezimit të burimeve natyrore dhe jo-
natyrore të vendeve jugore të botës nga ana e Evropës.  

Genova ndërmerr këtë  iniciativë.    

Shoqatat, komitetet dhe individët propozojnë takime per një pjesëmarrje të informuar mbi 
grevën e imigrantëve me 1 Mars 2010.   

E verdha është ngjyra jonë. Mund të shpallni aderencën tuaj duke veshur diçka me 
ngjyrë të verdhë.   

Për të propozuar ide, për të marrë pjesë në mënyrë aktive ose thjesht për 
të qenë më të informuar lidhur me ndodhitë, mund të na kontaktoni me e-mail në adresën 
primomarzo2010genova@gmail.com, me anë të faqes së facebook-ut, duke bërë u 
anetarësuar në grupin ʻPrimo Marzo 2010 – Sciopero degli stranieri – Genovaʼ ose në 
numrin e celularit 3930446462.
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