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Wil jij een enkeltje Afghanistan? 
Het land waar in de afgelopen 15 jaar meer dan 111.000 dodelijke slachtoffers zijn gevallen en meer dan 116.000 mensen gewond zijn 
geraakt. Volgens de Global Peace Index is Afghanistan na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. Het wordt er niet veiliger op: 
Vanaf januari tot begin september waren er tientallen zelfmoordaanslagen waarbij minstens 1500 doden en 3000 gewonden vielen. Scholen 
worden onder vuur genomen, kinderen worden geronseld om te vechten en religieuze, etnische en seksuele minderheden worden vervolgd.

Tienduizenden Afghanen zijn de afgelopen jaren naar Europa gevlucht. De Nederlandse regering zet deze mensen uit, naar een land in oorlog.

Dat moet stoppen.
Protesteer tijdens de Europese actieweek van 4 tot en met 8 Oktober tegen de uitzettingen van Afghanen. 
Kijk voor meer info op www.dontsendAfghansback.eu
#AfghanistanisNOTsafe
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