
PPOOUURR  LLEESS  DDRROOIITTSS  DDEESS  MMIIGGRRAANNTTSS  
  

LLaa  ppoolliittiiqquuee  dd''iimmmmiiggrraattiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr  llaa  FFrraannccee  eett  ll''EEuurrooppee  ddiittee  ddee  ''''lluuttttee  ccoonnttrree  ll''iimmmmiiggrraattiioonn  
iirrrréégguulliièèrree''''  bbaaffoouuee  lleess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx::  ddrrooiittss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ddrrooiittss  àà  llaa  ssaannttéé,,  ddrrooiittss  àà  uunnee  
vviiee  ddiiggnnee......  

CCoommbbiieenn  ddee  ddrraammeess  hhuummaaiinnss  eett  ddee  vviieess  ôôttééeess  !!  
TToouuss  lleess  aannss  ddaannss  llaa  sseeuullee  mmééddiitteerrrraannééee,,  ccee  ssoonntt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  mmeeuurreenntt  eenn  
tteennttaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  ccoonnttiinneenntt  eeuurrooppééeenn  ccoommmmee  àà  LLaammppeedduussaa  oouu  àà  GGiibbrraallttaarr..  
  

DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''aaccccuueeiill  iinnddiiggnneess  !!  
UUnnee  ppoolliittiiqquuee  mmiiggrraattooiirree,,  ddiissccrriimmiinnaattooiirree  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ggrraavveess  !!  

••  ddeess  jjeeuunneess  mmaajjeeuurr--ee--ss  ssccoollaarriisséé--ee--ss,,  eexxppuullsséé--ee--ss  
••  ddeess  ééttuuddiiaanntt--ee--ss  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  tteerrmmiinneerr  lleeuurrss  ééttuuddeess  
••  ddeess  ffaammiilllleess  ccoonnddaammnnééeess  àà  dd''iinntteerrmmiinnaabblleess  ssééppaarraattiioonnss  
••  ddeess  mmiinneeuurr--ee--ss  iissoolléé--ee--ss  aabbaannddoonnnnéé--ee--ss  aalloorrss  qquuee  ll''aaiiddee  ssoocciiaallee  àà  ll''eennffaannccee  aa  ll''oobblliiggaattiioonn  

ddee  lleess  pprroottééggeerr  
••  ddeess  ddeemmaannddeeuurr--eeuussee--ss  dd''aassiillee  ééjjeeccttéé--ee--ss  ppaarr  llaa  ''''mmééccaanniiqquuee''''  dduu  ssoouuppççoonn  
••  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ttrraavvaaiilllleeuusseess  pprriivvééeess  ddee  ppaappiieerrss,,  ccoonnttrraaiinntteess  àà  llaa  

ccllaannddeessttiinniittéé  eett  aauu  ttrraavvaaiill  nnoonn  ddééccllaarréé  oouu  ssuurreexxppllooiittééeess  
  

RRéégguullaarriissaattiioonn::  uunn  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoommbbaattttaanntt  !!  
OObbtteenniirr  uunnee  ccaarrttee  ddee  ssééjjoouurr  rreellèèvvee  dduu  ppaarrccoouurrss  dduu  ccoommbbaattttaanntt  ::  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ccooûûtteeuusseess  qquuii    
ppeeuuvveenntt  dduurreerr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..  
LLeess  ppoolliittiiqquueess  mmiiggrraattooiirreess  mmeennééeess  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssuucccceessssiiffss  eett  aalliimmeennttééeess  ppaarr  ddeess  
iiddééeess  rreeççuueess  ssoonntt  bbaassééeess  ssuurr  llee  rreejjeett,,  ll''eexxcclluussiioonn  eett  ll''aallééaattooiirree  lliiéé  aauu  ppoouuvvooiirr  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree  dduu  
pprrééffeett..  EElllleess  bbaaffoouueenntt  lleess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  nnoottrree  RRééppuubblliiqquuee  eett  lleess  DDrrooiittss  ddee  
ll''HHoommmmee..  
CCeess  ppoolliittiiqquueess  nnee  ffoonntt  qquuee  ffaavvoorriisseerr  llaa  mmoonnttééee  dduu  rraacciissmmee  eett  llaa  xxéénnoopphhoobbiiee..  
  

LL''  iimmmmiiggrraattiioonn  eesstt  uunnee  rriicchheessssee,,  ppaass  uunn  pprroobbllèèmmee  !!  
AAlloorrss  qquuee  44  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannççaaiiss--ee--ss  vviivveenntt  àà  ll''ééttrraannggeerr,,  llaa  FFrraannccee  nnee  rreeççooiitt  qquuee  220000  000000  
mmiiggrraannttss  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddoonntt  llaa  mmooiittiiéé  dd''eennttrree  eeuuxx  rreeppaarrtteenntt  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss..  
LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  ttrraavvaaiilllleeuusseess  mmiiggrraannttss,,  ccoommmmee  llee  rreessttee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  
ccrrééaattiioonn  ddee  rriicchheesssseess  ddaannss  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  nnoottrree  ééccoonnoommiiee..  LLeess  mmiiggrraannttss  nnee  ssoonntt  ppaass  
rreessppoonnssaabblleess  dduu  cchhôômmaaggee  eett  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoommiiqquueess  qquuee  rreennccoonnttrree  nnoottrree  ppaayyss  qquuii  ssoouuffffrree    
ddee  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  iinnééggaalliittééss  mmaaiiss  eenn  aauuccuunn  ccaass  dd’’uunnee  pprréétteenndduuee  iinnvvaassiioonn  dd’’iimmmmiiggrrééss..  
LLaa  ssoocciiééttéé  FFrraannççaaiissee  ss''eesstt  ttoouujjoouurrss  eennrriicchhiiee  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  eett  ccuullttuurreelllleemmeenntt  ddee  ll''aappppoorrtt  ddee  
ll''iimmmmiiggrraattiioonn,,  ssaannss  ppaarrlleerr  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ééhhoonnttééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddeess  ppaayyss  dd’’ooùù  
vviieennnneenntt  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  mmiiggrraannttss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  
PPoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  cceettttee  ppoolliittiiqquuee  mmiiggrraattooiirree  dduu  cchhiiffffrree  eett  aalloorrss  qquu''uunn  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  
ll''iimmmmiiggrraattiioonn  vvaa  êêttrree  ddéébbaattttuu  pprroocchhaaiinneemmeenntt  àà  ll''AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,  nnoouuss  eexxiiggeeoonnss  llaa  
rréégguullaarriissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ««  PPrriivvééss  ddee  PPAAPPIIEERR  »»  aaiinnssii  qquuee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  eexxppuullssiioonnss  eett  llaa  ffeerrmmeettuurree  
ddeess  cceennttrreess  ddee  rréétteennttiioonn..  
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SSiiggnnaattaaiirreess::  CCGGTT,,  FFSSUU,,  SSOOLLIIDDAAIIRREESS,,  LLDDHH,,  MMRRAAPP,,  RREESSFF,,  CCIIMMAADDEE,,  CCLLIICC,,  CCeerrccllee  ddeess  VVooiissiinnss,,  CCSSFF,,  EETTMM      NNee  ppaass  jjeetteerr  ssuurr  llaa  
vvooiiee  ppuubblliiqquuee 


