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Eerste ondertekenaars
Emcemo: emcemo1@gmail.com
Plateforme Euro-Marocaine MDCD
Khamsa Solidaire Vereniging, Marokko
- Signatures
Euro-mediterraan centrum voor migratie en ontwikkeling (EMCEMO), Amsterdam
vzw Na'oura, Brussel
Association Migration Développement, Frankrijk
Association Migration Développement, Marokko
Immigration Développement Démocratie (IDD), Frankrijk
Association Eau et Energie pour Tous (ASEET)
Réseau Feministes Ruptures Frankrijk
Vereniging TharwaN'Fadhma N'soumer, Algerije
CMODH Marokko
Association les deux Rives Loire Frankrijk
International Network of Women Migrants and Diaspora (INWODI), Maokko
Action Secours Ambulance (ASA), Haïti
Plateforme des Organisations nationales et territoriales de la Societe Civile Haitienne
Toronto Moroccan Association-AMDT, Canada
Community Development Services, Sri Lanka
Takatoul vereniging, Tanger
Un monde avenir, Kameroen
Association Sud Migratie en Ontwikkeling
Comité de Vigilance pour la démocratie, Tunesië
Cedetim, Frankrijk
Réseau des Femmes immigrées et épouses (REFIME), Marokko
Caravane d’animation culturelle pour le développement durable "CARAC" (CARAC), Congo
Democratische Organisatie van Immigrantenarbeiders (Odt-I), Marokko
Association tous pour l'intégration des migrants au Maroc (ATIMA)

-

Centre Guide Migration, Mauritanië
SOS MIGRANTS ASBL, België
Micro-investeerders ontwikkelingsorganisatie (MIDO)
Project voor hulp aan kwetsbare groepen in de samenleving (PAVIS)
Hoop levendig internationaal
Turkse Vereniging in Nederland HTIB
Association Forum des Contributions, Marokko
Au nom de la Mémoire
Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Spanje
RAMD, Marokko
RMTMD, Marokko
UMT, Marokko
Caritas Ghana
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs, Senegal
Association Sud Migration et Développement
Plateforme des Organisations Nationales et Territoriales
Espace Médiation
ATIMA
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Union Marocaine du Travail pour Immigrés ( UMT Immigrés)
Vereniging van Marokkanen in Frankrijk
Ondertekening 18 December verklaring, Nederland
L'Observatoire Marocain des Libertés Publiques (OMLP)
La Coalition Marocaine pour la Justice Climatique (CMJC)
L'Observatoire Maghrébin des Migrations (OMM)
1 mei komitee, Nederland
Collectif tegen Islamofobie en Discriminatie, Nederland
Grenzeloos, Nederland
21 maart Comite, Nederland
Aknarij, Nederland
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