
 برادران و خواهران عزیز،

در اینجا برخی از به روز رسانی در مورد وضعیت فعلی )01/10/5102( هستند، این اطالعات را مستقل از فعاالن و پناهندگان از زمین 

می باشد. لطفا به خاطر داشته باشید، که همه چیز در حال تغییر است به سرعت، به طوری که هیچ تضمینی وجود ندارد که این 

 اطالعات را برای مدت زمان بیشتری معتبر خواهد بود وجود دارد.

 

 مدت کوتاهی در مورد وضعیت کلی

به عنوان یک نتیجه از تغییرات اخیر و افزایش تعداد افراد عبور از این راه این است که، در حال حاضر »کریدور بشردوستانه" سازماندهی 

 شده توسط دولت، که منجر از یونان، مقدونیه، صربستان، کرواسی و به بیشتر به مجارستان و امیدوارم مقصد مورد نظر شما وجود دارد. 

(UNHCR ،پلیس در همکاری با سازمان های بشردوستانه )صلیب سرخ 

کنترل و مدیریت مسیر جدید. این اغلب به معنی انتظار برای ساعت ها در خطوط برای عبور از مرز، و یا برای ورود یک اردوگاه ثبت نام،  

و یا انتظار برای حمل و نقل سازمان یافته، شرایط طوری تحقیر آمیز است، اما هنوز به نظر می رسد مردم در زمان کوتاه تر از قبل به مقصد 

 خود می رسند.

 

 به مجارستان از صربستان

 مرز شمال بین صربستان و مجارستان )مساحت سوبوتیکا، عبور از مرز  

  Horgoš)  کمتر قابل قبول شد.

اطالعات است که افرادی که به طور مستقیم عبور از صربستان به مجارستان می رویم زیر روش پر از پناهندگی وجود دارد و اثر انگشت 

خود گرفته می شود. عالوه بر این، به دلیل قانون جدید، که جرم «عبور غیرقانونی از» مرز، شما ممکن است سرکوب خشن روبرو هستند. به 

نظر می رسد بهتر است برای جلوگیری از عبور از صربستان به طور مستقیم به مجارستان، اما در عوض به طریق کرواسی، که در آن 

 «راهرو» در حال حاضر است که منجر می شود.

 

 مسیر صربستان و کرواسی-مجارستان

 بیشترین تعداد عبور از صربستان به کرواسی در نزدیکی 

   SID(عبور از مرز Bapska)می باشد.  پس از عبور از مرز، شما )با اتوبوس و یا کامیون های پلیس( به یک اردوگاه 

   (Opatovac ،15km  از مرز صربستان( 

   آورده خواهد شد که در آن آنها ثبت نام شما )نام و تصویر، بدون اثر انگشت(. پس از ثبت نام )باید آن را بیش از  بیست و چهار  

 ساعت  آخرین نیست( آنها را به شما با اتوبوس یا قطار به سمت مرز مجارستان است.  

سفر شما را در مورد 2 ساعت طول بکشد. مراقب باشید، شاید در عجله آنها را از هم جدا خانواده. مداوم به اعضای خانواده خود را از دست 

 نخواهد شد.   پس از ورود به مجارستان مردم را از مرز به اردوگاه باز 

 Hegyeshalom و Szentgotthard  منتقل می شود، در مرز با اتریش.

 تا آنجا که ما می دانیم، پلیس مجارستان در 01 روز گذشته نتوانستند از اثر انگشت از مردم را از ورود بیش از کرواسی را ندارد.

با اهمیت! مجارستان در حال ساخت یک حصار در مرز کرواتی بیش از حد. اگر می خواهید با خود سفر، استفاده از راه که در آن هیچ 

حصار است. آن توصیه می شود به لمس حصار، و یا تحت آن، با توجه به قانون جدید از مجارستان، این یک اقدام جنایتکارانه و شما می 

 توانید در زندان به پایان برسد.

 

 اسلوونی

در حال حاضر، دولت سازمان یافته بزرگ «راهرو» است که نه از طریق اسلوونی. اگر مجارستان بسته مرزهای خود و تغییر مسیر، این 

احتمال وجود دارد که اتوبوس مردم را به اسلوونی درایو - اما در حال حاضر به نظر می رسد بهتر است )سریعتر، ارزان تر، امن تر و رایگان 

اثر انگشت( برای استفاده از «راهرو». اگر شما در مرز اسلوونیایی وارد به صورت جداگانه، ما مطمئن نیستید که چه ممکن است اتفاق 

نمی افتد. اگر شما قصد دارید از طریق اسلوونی سفر بهترین است برای تماس با گروه همبستگی مستقل )اطالعات تماس در زیر ببینید( و 

آنها را که شما در مرز هستند و برنامه ریزی را وارد کنید، به طوری که آنها می توانید نظارت بر نحوه خواهد مقامات با گروه خود را عمل می 

 کنند.

 



 

 اتریش

  اکثر مردم از طریق مجارستان به

    Hegyeshalom، که در آن شما را به سمت اتریش راه رفتن به ارمغان آورد.

 در اتریش شما ثبت نام )بدون اثر انگشت دیجیتالی تا کنون( و آنها شما را به مکان های مختلف است. اگر شما خوش شانس، شما ممکن   

 است نزدیک به مرز آلمان گرفته، در غیر این صورت شما نیاز به سفر توسط خودتان. تا کنون، عبور به آلمان ممکن است در نقاط مرزی 

مختلف )سالزبورگ، تیرول، اتریش علیا( است. روزهای اخیر نشان داد که پلیس  آلمان مردم ثبت بلکه برخی از فرصت برای ادامه سفر 

توسط خود اگر نمی خواهند به در اردوگاه خود باقی بماند وجود دارد. روابط بین آلمان و  اتریش رشد تنش بیشتر در هر روز. تا زمانی که 

 آلمان مرزهای خود را باز نگه می دارد، اتریش احتماال همین کار را.

 

 

لطفا توجه داشته باشید که همه چیز در حال تغییر است در همه زمان ها است. ما خوشحال به دریافت به روز رسانی از شما، البته در 

صورتی که شما در وقت و انرژی برای آن خواهد بود. به اشتراک گذاشتن تجربه های شخصی خود را در مورد تغییرات و اطالعات مفید 

 دیگر می تواند برای افرادی که به همان شیوه سفر با ارزش است.

 

 اطالعات تماس :

 

 در صربستان

 بدون مرز جمع

 اطالعات تعداد: 11000101621250 )وایبر و چه چیزی تا (

noborderserbia@riseup.net  :ایمیل   

 

 در کرواسی

 تعداد اطالعات: 11002000620000

 noborderzagreb@riseup.net  :ایمیل   

 

 در اسلوونی

 تعداد اطالعات: 11001 01 050 060 )وایبر و چه چیزی تا، اما نه آنالین تمام وقت، بهتر است 

 برای ارسال یک پیام و مردم سعی خواهد کرد تا با شما تماس(

frontabrezmeja@gmail.com  :ایمیل   

 

 به شبکه اروپا خوش آمدید<

 اطالعات مستقل برای پناهندگان و مهاجران     

www.w2eu.info   :صفحه وب    

w2eu_info@yahoo.com // w2eu@hotmail.com  :ایمیل    

 

 اگر شما فرزند )ان( از دست داده است یک شماره اضطراری اتحادیه اروپا وجود دارد: 001111

   اگر شما به دنبال برای بستگان خود را: 55300190950000

 

 ما برای شما آرزو یک سفر امن است.

 آزادی حرکت و راست برای همه سفر!

 بی نرده ها و دیوارها!

 همبستگی قدرت ما است!
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