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Het NO BORDER KAMP in BRUSSEL is ontstaan
in de traditie van noborderkampen over de hele
wereld sinds de jaren negentig. Het is een
ontmoeting tussen mensen en bewegingen die
strijden om de grenzen af te breken die ons
verdelen. Het is geen officiële organisatie en heeft
geen vast kader.
We bouwen een tijdelijke autonome plaats waar we
samenleven, denken en ervaringen, competenties
en analyses uitwisselen. We voeren actie rond
grenzen, migratie en het recht op vrijheid van
verkeer en vestiging. Net als in Calais en Lesbos in
2009.

Het kamp biedt de gelegenheid om samen actie
te voeren met een diversiteit aan strategieën. En
om het netwerk te versterken. Er zijn de hele
week films, debatten en tentoonstellingen. Elke
dag heeft een thema :
- Za 25/9: Opbouw
- Zo 26/9: Herdenkingsmanifestatie voor Semira
Adamu
- Ma 27/9: Europees migratiebeleid en de
militarisering van de grenzen
- Di 28/9: Detentiecentra en deportaties
- Wo 29/9: Kapitalisme en migratie
- Do 30/9: Clandestiniteit en de strijd van migranten
- Vr 1/10: Externalisering van het Europese
grenzenbeleid
- Za 2/10: Grote No Border demonstratie
- Zo 3/10: Evaluatie en opruimdag.
In de Gésù gaan er de hele week activiteiten
door rond het thema"vrouwen en migratie".
Op de website vind je actuele informatie en het
volledige programma.
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ONZE BASISEISEN:
- Geen mens is illegaal
- Geen grenzen geen naties
-Gelijke rechten voor iedereen
- Vrijheid van verkeer en vestiging
- Weg met de kapitalistische en autoritaire
systemen die miserie, oorlogen en gedwongen
uitwijzingen met zich meebrengen.

WAAROM BRUSSEL ?
Op 1 juli nam België het voorzitterschap van de
Raad van Europa op tot 31 december 2010. Als
hoofdstad van Europa symboliseert Brussel het
Europese antimigratiebeleid.
De Europese Unie sluit al meer dan tien jaar zijn
poorten voor migranten: Fort Europa is de realiteit.
Europa versterkt de repressie die België en andere
lidstaten voeren. Deze landen houden mensen in
illegaliteit, doen razzia's, sluiten mensen zonder
papieren op en wijzen ze uit.
Frontex helpt Europa daarbij. Frontex is het
Europees agentschap dat instaat voor de
operationele samenwerking aan de buitengrenzen
van Europa. Frontex organiseert patrouilles van
grenswachten, helikopters en boten. Frontex
ondersteunt staten van Oekraïne tot Marokko
financieel om in naam van Europa aan de
"preventie" van migratie te werken. Zo verschuift
Frontex Europa zijn grenzen naar Azië en Afrika.
Een No Border Kamp in Brussel stelt het antimigratiebeleid in vraag.

WAT KAN JIJ DOEN ?
Een No Border Kamp is wat ieder ervan maakt.
Zo draag je een steentje bij:
- Ondersteun één van de voorbereidende
werkgroepen (zie website).
- Maak het kamp een succes: kom af en doe
actief mee. Hou de website in de gaten voor
de exacte kamplocatie in Brussel. Neem je
kampeerspullen mee.
- Doe een financiële bijdrage.
Ook jij kan met ons meedoen! Hoe meer mensen
verandering in gang zetten, hoe vlugger we Fort
Europa neerhalen!

CONTACT : nobordercamp@vluchteling.be

WWW.NOBORDERBXL.EU.ORG
REKENING : 880-4955551-62

IBAN: BE51 8804 9555 5162 ///// BIC: HBKA BE 22
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