
Actie op Schiphol! ma 3 juni, 12:45u
Verzamelen op spoor 5-6 van station Schiphol

In de komende vier dagen worden er vier vluchtelingen 
gedeporteerd. Dit is maar het topje van de ijsberg: volgens de 
marechaussee worden er tientallen mensen per week uitgezet. 
De vluchten vertrekken vanaf Schiphol, de meesten per KLM. 
Daarom zullen we maandag 3 juni fel protesteren bij de KLM!

Nabid en Yasir, beiden tieners, worden naar Afghanistan 
uitgezet; N. naar een andere EU-lidstaat terwijl hij hier in 
Nederland nog in procedure is.
Issa K. wordt naar Guinée gedeporteerd, ondanks het feit 
dat hij in dorststaking is en zo verzwakt is dat hij voortdurend 
medische begeleiding nodig heeft.

En steeds vindt het ministerie van Veiligheid en Justitie in de 
KLM een meer dan bereidwillige collaboratiepartner voor deze 
uitzettingen, daarbij geassisteerd door de marechaussee, die 
niet aarzelt om grof geweld toe te passen, monden dicht te 
tapen en kinderen bij hun ouders weg te halen in het vliegtuig.

PROTESTEER!  SLUIT JE AAN BIJ DE DEMONSTRATIE 
TEGEN DE KLM OP SCHIPHOL!

NO BORDERS! NO NATIONS! STOP DEPORTATIONS!
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