
Solidarity Airplane - Let’s Bring 

Them Here Netherlands-Lesvos 
Dutch civilians send airplane to Lesvos and ask Dutch 
government to use it for relocation.  

Dear refugees in Lesvos,  

We’ve seen how fire, bad procedures and mistreatments endanger your life. We are 

devastated by the fact that European governments have created this situation. We have 

seen the terrible new camp. We see you. For years now, we know.  

We have donated, we have come to help as volunteers, with food and medicine. But we 

know that this is not what’s really needed. You’ve asked for relocation, for evacuation, for 

freedom, time and time again. And although our governments haven’t heard you, we 

have. 

So in a desperate attempt to catch the attention of our Dutch government, we decided to 

put money together and rent an airplane. We will sent it to Lesvos and it will arrive as 

soon as possible 

IMPORTANT: Without permission of the Greek and Dutch authorities nobody will be 

allowed to be relocated. We cannot give this permission. We can raise awareness and 

that’s what we will do. At least everybody in Europe will know: the solution for Lesvos is 

not tents, medicine and sleeping bags, but relocation. We have to try, even if it fails. We 

cannot bring you home without permission from the authorities, but we will fly to Lesvos 

anyway. Something needs to happen now. We haven’t forgotten, we cannot look away, 

we cannot bring you home but we cán make our relocation demand heard worldwide! We 

will make your stories heard in Europe and try to create change.  

Let’s Bring Them Here, the Netherlands. 

Questions: info@wegaanzehalen.nl  

http://facebook.com/wegaanzehalen. 
 
BACKGROUND AND CONCEPT  

Let’s Bring Them Here (LBTH) has challenged the Netherlands over and over again for their 

Relocation promises (EU decision 2015 (1601 and 1523). November 2016 more than 250 

cars drove to their Parliament in The Hague announcing that they wanted to help to ‘Bring 

Them Here’. Next followed a lawsuit against the government, a ride to Brussels with 

people out of other countries. LBTH worked closely together with Amnesty International, 

Pax, Ecre, Oxfam and other NGOs. Another lawsuit and another year have passed, with 

hardly any results. Circumstances deteriorate quickly in the camps in Greece.  So with a 

large bus and 35 cars the civilians of LBTH drove to Athens with the same message. Let us 

relocate people then! It got worldwide attention but nobody was relocated of course. Now 

with the fire in Moria and unwilling EU Governments, we decided to rent a plane. 



 

FARSI 
 

 - هواپیمای همبستگی
 بیایید آنها را اینجا بیاوریم 

 هلند-لسبوس 
 

 غیرنظامیان هلندی هواپیما را به لسوس می فرستند و از 
 دولت هلند می خواهند از آن برای جابجایی استفاده کند

 

 پناهندگان عزیز در لسبوس
 

 ما دیده ایم که چگونه آتش سوزی ، اقدامات بد و بدرفتاری زندگی شما را به خطر می اندازد.  ما از این واقعیت که دولت های اروپایی
  این وضعیت را ایجاد کرده اند، واقعًا رنج می بریم.  اردوگاه وحشتناک جدید را دیده ایم. ما شما را می بینیم. سالهاست که میدانیم

 ما کمک های مالی کرده ایم, به عنوانه داوطلب به کمک آمدیم, با غذا و دارو. اما ما می دانیم که این چیزی نیست که واقعًا مورد نیاز
 است. شما برای جابجایی، برای تخلیه ، برای آزادی, درخواست کرده اید, بارها و بارها. و اگرچه دولتهای ما صدای شما رو نشنیده

  اند, ما واضح و بلند می شنویم

 بنابرین در تالشی ناامیدانه برای جلب توجه دولت مان , هلند، تصمیم گرفته ایم  که خودمان پول جمع کنیم و یک هواپیما اجاره شده  به
  لسوس بفرستیم. این هواپیما درسریعترین زمان ممکن به لسوس میاید

 توجه: بدون اجازه مقامات یونان و هلند هیچ کس اجازه انتقال ندارد. ما نمی توانیم این اجازه را بدهیم. ما فقط میتوانیم آگاهی را افزایش
 دهیم و این همان کاری است که انجام خواهیم داد. حداقل همه در اروپا این را خواهند دانست: راه حل مشکالت لسبوس چادر ، دارو و
 کیسه خواب نیست ، بلکه جابجایی است. ما باید تالش کنیم, حتی اگر در آخر با شکست مواجه شویم. ما نمی توانیم شما را بدون اجازه
 از مقامات به خانه بیاوریم ، اما به هر حال پرواز خواهیم کرد به پیشتان. باید کاری انجام داده شود. ما فراموش نکرده ایم ، نمی توانیم
 نگاهمان را به روی دیگر بیندازیم. نمی توانیم خیلی راحت شما را به خانه بیاوریم, اما می توانیم درخواست کنیم. ما داستان هایتان را

  به گوش همه در اروپا میرسانیم و سعی میکنیم که تغییر ایجاد کنیم

Let's Bring Them Here (LBTH یا همان), The Netherlands (بیایید آنها را اینجا بیاوریم, هلند) 
info@wegaanzehalen.nl : سواالت 

http://facebook.com/wegaanzehalen :facebook 

 موسسه خیریه "بیایید آنها را اینجا بیاوریم " در هلند بارها و بارها هلند را به خاطر وعده های خود در مورد انتقال مجدد به چالش
 کشیده است (تصمیم اروپا ٢٠١۵ (١۶٠١ و ١۵٢٣)). در نوامبر ٢٠١۶, بیش از ٢۵٠ ماشین با مراجعه به پارلمانان خود در الهه

 اعالم کردند که می خواهند به "بیایید آنها را اینجا بیاوریم" کمک کنند. بعد یک پرونده قضایی علیه دولت  و سفر مردم از کشورهای
 مختلف به بروکسل انجام شد. "بیایید آنها را اینجا بیاوریم" همکاری نزدیکی داشته است با سازمانهای غیر دولتی, مثل عفو بین الملل,

 آکسفام, پاکس, شورای اروپایی پناهندگان و تبعید شدگان و غیره. یک  دادخواست دیگر و یک سال دیگر گذشت, بدون نتیجه ای
 چشمگیر. شرایط در اردوگاه های یونان به سرعت بدتر شدند و به همین دلیل مردم "بیایید آنها را اینجا بیاوریم"  با یک اتوبوس و ٣۵
 ماشین با همین پیام االن به آتن آمدند: "بزارید مردم را انتقال دهیم". توجه جهانی به وجود آمد, اما هیچ انتقالی انجام پیدا نکرد. اکنون با

 آتش سوزی در موریا و عدم تمایل دولت های اتحادیه اروپا ، تصمیم گرفتیم یک هواپیما اجاره کنیم

. 

  

mailto:info@wegaanzehalen.nl


ARABIC  

 

 - طائرة التضامن
 دعونا نحضرهم هنا

 هولندا-لیسبوس
  

 مدنیون هولندیون یرسلون طائرة إلى لیسفوس ویطلبون
 من الحكومة الهولندیة استخدامها إلعادة التوطین

  

 أعزائي  الالجئین  في  لیسبوس
 

 لقد رأینا كیف أن الحریق واإلجراءات السیئة وسوء المعاملة تعرض حیاتك للخطر. لقد صدمنا حقیقة أن
 الحكومات األوروبیة خلقت

 .هذا الوضع. لقد رأینا المخیم الجدید الرهیب. نحن نراكم. منذ سنوات ونحن نعلم 
  

 لقد تبرعنا ، جئنا للمساعدة ، كمتطوعین ، بالغذاء والدواء. لكننا نعلم أن هذا لیس ما هو مطلوب حًقا. لقد
 طلبت إعادة التوطین واإلخالء والحریة مراًرا وتكراًرا. وعلى الرغم من أن حكوماتنا لم تسمعكم ، فقد

 .سمعنا
  

 لذلك في محاولة یائسة لجذب انتباه حكومتنا الهولندیة ، قررنا جمع األموال واستئجار طائرة. سنرسله إلى
 لیسفوس وس تصل

 .في أقرب وقت ممكن 
  

 هام: بدون إذن من السلطات الیونانیة والهولندیة ، لن ُیسمح ألحد باالنتقال إلى مكان آخر. ال یمكننا إعطاء
 هذا اإلذن. یمكننا زیادة الوعي وهذا ما سنفعله. على األقل سیعرف الجمیع في أوروبا: الحل بالنسبة إلى

 لیسفوس لیس الخیام واألدویة وأكیاس النوم ، بل االنتقال. علینا أن نحاول ، حتى لو فشلت. ال یمكننا إعادتك
 إلى المنزل دون إذن من السلطات ، لكننا سنطیر إلیك على أي حال / سنسافر إلى لیسفوس على أي حال.

 شيء ما یجب أن یحدث اآلن. لم ننس ، ال یمكننا أن ننظر بعیًدا ، ال یمكننا إعادتك إلى المنزل ولكن یمكننا
 .أن نسأل (نسأل من لماذا؟)! سنجعل قصصك مسموعة في أوروبا ونحاول إحداث التغییر

  
 .لنحضرهم هنا ، هولندا

 info@wegaanzehalen.nl :األسئلة
http://facebook.com/wegaanzehalen. 

  

 الخلفیة والمفهوم
تحدى هولندا مراًرا وتكراًرا لوعودهم الخاصة بإعادة التوطین (قرار االتحاد األوروبي 2015 (LBTH) دعونا نأتي بهم هنا  
 في الهاي معلنین أنهم یریدون المساعدة Parliament 1601 و 1523). في نوفمبر 2016 ، قادت أكثر من 250 سیارة إلى

 في " أحضرهم إلى هنا '. تبع ذلك دعوى قضائیة ضد الحكومة ، رحلة إلى بروكسل مع أشخاص من دول أخرى. عملت
LBTH بشكل وثیق مع منظمة العفو الدولیة ، و Pax ، و Ecre ، و Oxfam وغیرها من المنظمات غیر الحكومیة. ومرت 
 دعوى قضائیة أخرى وسنة أخرى ، مع بالكاد أي نتائج.الظروف تتدهور بسرعة في المعسكرات في الیونان. لذلك مع حافلة
 إلى أثینا بنفس الرسالة. دعونا نعید توطین الناس بعد ذلك! لقد حظي باهتمام LBTH كبیرة و 35 سیارة ، سافر المدنیون في
 .عالمي ولكن لم یتم نقل أحد بالطبع. اآلن مع حریق موریا وعدم رغبة حكومات االتحاد األوروبي ، قررنا استئجار طائرة

  


