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Mignon(ez) ker

 
A-drugarez deoc’h, evit ar wech kentañ, e vo ul listenn vreizhat war ar renk e dilennadegoù Europa.

Pouezus eo ar pezh zo da c’hounit, peogwir e vez graet 80% eus al lezennoù a ren ac’hanomp e Brusel.

Koulskoude, hiziv, ez eus riskl ne vefe ket dileuriet Breizh en ensavadurioù Europa pa vo, da skouer, 15 
kannad gant Iwerzhon zo kevatal he foblañs, 5 gant Skos ha 4 gant Kembre.

Un apoue vrav evit Breizh eo al listenn kinniget gant Strollad Breizh !

Un dro vat eo evit :
> kaout ur vouezh fraezh ha dizalc’h, hag a ra diouzh lazioù Breizh

> kas kemenn diouzhtu emaomp a-du gant an adunvanidigezh hag ar gwirioù yezhel

> kas gwirioù broadel Breizh war-raok e Brusel

> kemer perzh e savidigezh un Europa ekologeloc’h ha sokialoc’h

>  kas barregezhioù armerzhel Breizh war-raok ha difenn he lazioù armerzhel, war dachenn 
ar mor, al labour-douar, an treuzdougen, an energiezh hag an enklaskerezh peurgetket

Kement-se ne c’hallo bezañ graet nemet gant ho skoazell arc’hant : kontañ a reomp war hoc’h engouestl 
evit Breizh hag Europa.

Hiziv an deiz hon eus dastumet 50% eus ar budjed zo ezhomm. Pelloc’h, ac’hann da fin miz Mae,  
e kontomp warnoc’h evit dastum an 30 000 a euroioù diwezhañ.

Pep euro zo talvoudus !

Gant ho skoazell e c’hallo Breizh lakaat klevet he mouezh e dilennadegoù Europa hag en Europa

Grit ur roadenn da An Temz, kevredigezh arc’hantañ Strollad Breizh :

gallout a rit dibab etre meur a zoare (gw. ar fichenn amañ kevret)

Ganeoc’h evit Breizh,
Emile Granville,  

Penn listenn “Strollad Breizh”
e dilennadegoù Europa,

Eilmaer Redon
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