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مظاهرة مسرحية وتموت ضد إيرباص وعسكرة حدود االتحاد
األوروبي.
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يتحمل المهاجرون وطأة العسكرة المستمرة للحدود األوروبية.
بينما يرفع حصن أوروبا جدرانه  ،يغرق الالجئون في البحر
األبيض المتوسط  ،ويتعثرون في ظروف عصيبة أو ينتهي بهم
األمر في االعتقال ويتم ترحيلهم .تحصد الصناعة العسكرية
واألمنية فوائد سياسات الحد العنصري في االتحاد األوروبي.
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ايرباص هي ثاني أكبر منتج لألسلحة في أوروبا .وهي تبيع
الطائرات والصواريخ إلى بلدان في حالة حرب وأنظمة قمعية
ومسيئين لحقوق اإلنسان .بهذه الطريقة يغذي األسباب التي
تجبر الناس على الفرار من ديارهم .ايرباص مرة أخرى
األرباح من خالل تزويد االتحاد األوروبي مع معدات أمن الحدود
لوقف الالجئين .إنه العب رئيسي في اللوبي الصناعي الناجح
من أجل عسكرة الحدود األوروبية.
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مقر شركة ايرباص في هولندا (ليدن) .في كل عام يعقدون
اجتماعهم السنوي للمساهمين في أمستردام .وهم يحتفلون
باألعداد المتزايدة من أعمالهم المميتة المربحة  ،لكنهم
يفشلون في ذكر العدد المتزايد من الوفيات في منطقة البحر
المتوسط والشرق األوسط وأفريقيا حيث يتم استخدام
منتجاتهم.
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إحضار ورقة بيضاء لتمثيل
مسرحية للجزء يموت في جزء من
العمل.
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هذا اليوم الحادي عشر من أبريل عام 2018
اجتماع المساهمين السنوي لشركة ايرباص  ،فندق اوكورا  ،امستردام.

Airbus

وبدعم غير مشروط من عمالئنا األوفياء  ،االتحاد األوروبي  ،هيمننا على السوق
الواعد لألمن الحدودي بينما نواصل توفير المعدات العسكرية في مناطق الحروب في
الشرق األوسط وأفريقيا .
اآلن هذا هو أفضل وقت لالستثمارات .

هذا يشهد على أن  ---- ---- ---- -------------------هو مالك  100مسؤولية مدفوعة بالكامل
وغير قابلة للتحويل أسهم الشركة المذكورة أعاله .
تزداد قيمة هذه الحصة طالما يتم تدمير حياة األشخاص باستخدام منتجات هذه الشركة .
وما زال ينمو ...
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