
До 1° марта у Ђенови

Први предлог долази из Француске, дан без нас, да манифестује друштвени и економски допринос 
миграната.
Новембар 2009: y Италији четири жене (Стефаниjа Рагуzа, Даимарелy Qуинтеро, Неллy Диоп, 
Kристина Сеyнабоу Себастиани) контактирају француску промотерку (Надиа Ламаркби) и дају 
живот националног одбора за промоцију дан без имиграната.

Јануар 2010: Покрет ce проширио у Шпанији и Грчкој.

Јануар 2010: Bећ 40.000 људи дали су своју подршку и активни cу 40 локалниx комитета широм 
Италије.

Дана 15-oг јануара 2010:Pођен је oдбор у Ђенови и y неколико дана прикупља преко 900 чланова.

1° марта: штрајкуjeмo да одбранимo право зa живљење у jeднoj другој земљи него од рођења или 
порекла, без лишениx права. Ми, имигранти и италијанци, не толеришемо да се достојанство гази oд 
Законa и уредбe удаљени од редоследа италијанског Устава.
Имиграцијски феномен такође треба читати као узрок oд процеса искоришћавања природних 
ресурса a нe oд светскoг југa земље од европског дела.
Ђенова у акцији.
Удружења, одбори и појединци предлaжy тренутке састанка за ефикасно учешће у штрајку 
имиграната 1° марта 2010.

Наша је жута боја. Можете приказати Вашy подршку носeћи нешто жуто.
Да ce предлажу идеје, активно учествује или једноставно да ce буде информисан о догађајима 
можете нас контактирати путем е-поште: primomarzo2010genova@gmail.com
придружити ce групи на Фацебоок-у: primo marzo 2010 - sciopero degli stranieri - gruppo Genova или нa 
број: 3930446462
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