اخراج پناهندگان به افغانستان  -اطالعات و هشدارها
تاری خ :یم ۲۰۱۷
دسامب  ۲۰۱۶بازگرداندن دستجمیع مهاجران از فرانکفورت و مونیخ به کابل به صورت ماهیانه برگزار میشود.
از ماه
ر
ی
هواپیماهای حامل دیپورتشدگان در روزهای پایان ماههای گذشته ی
بی  ۲۰ایل  ۳۱به پرواز در آمدند .به دلیل پیمانهای
بسته شده ی
بی دولتهای آلمان و افغانستان در مورد بازگرداندن مهاجران به افغانستان باید در هر پرواز دولت آلمان۵۰
افغان را به افغانستان بازگرداند .تا به کنون  ۱۰۶نفر از کل آلمان بازگردانده شده اند که  ۳۹تن از آنان از بایرن بوده اند.
ی
با هر پرواز تعداد ر
رسان ,هشدارها و مشاورههای به موقع بوده است.
کمبی دیپورت شدند؛ این بدلیل اطالع
ی
مختلف لغو گردیدند؛ برای مثال:
در بسیاری از موارد دیپورتها به دالیل
 -۱تجدید نظر دادگاه و موفقیت در پیگبی موارد حقوقر
 -۲قربانیان خود را ی
مخف کردند
ی
 -۳ر ی
رفی به پناهندگ کلیسا
 -۴ارسال ر
اعباض نامه به دادگاه اداری و شکایت نامه به دادگاه قانون اسایس فدرال آلمان
این یک موفقیت است ویل به وضوح نیاز به بهبودی دارد .ما این فرصت را غنیمت یم شماریم تا شما را به همکاری
حکمب و تبادل نظر ر
ر
بیشب با ما و دیگران دعوت نماییم.
م
ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم کس یان که در معرض خطر نیستند را آرام سازیم.
افراد ذیل در معرض خطر نیستند :
ر
پناهندگان به رسمیت شناخته شده )  ) ( Anerkannte Flüchtlingeاجازه اقامت بر اساس ماده ی  ۲۵بند  ۲شط ۱
ری
دیبت خواهند شد .اجازه اقامت تمدید
(الزم به ترس
داشی نیستند که بعد از تمایم سه سال اقامت به افغانستان ر
ر
ر
خواهد شد .دریافت اقامت دائیم و یا موقت به واجد الشایط بودن خود فرد مربوط دارد.
ی
کسان که دارای  Abschiebungsverbotهستند ) بر اساس ماده ی  ۲۵بند  ۲رشط  ۲و
 Subsidiär Geschützteو
ر
ی
.
ماده ی  ۲۵بند (۳؛ الزم به داشی ترس نیستند که بعد از گذشت اقامت یک سالشان به افغانستان بازگردند شوند اجازه
اقامت بعد گذشت یک سال اول به صورت معمول برای دو سال و بعد از آن برای دو سال تمدید خواهد شد .بعد از
گذشت  ۵سال اقامه دائم داده خواهد شد.
ی
مهاجر یان که پرونده و پروسه ی پناهندگ شان باز است الزم به ترس از دیپورت )تا زمانیکه پرونده شان در جریان است(
ندارند .پرونده و پروسه ای که باز است اجازه بسته شدن ندارد تا زمانیکه یک جواب ی
منف از جانب  Bundesamtمهر
شده و صادر گردد .علیه این نامه و تصمیم امکان ر
اعباض زدن وجود دارد.
ی
پناهندگ شان لغو شده ویل علیه آن ر
اعباض زده اند ) و مدرک شناسان  Gestattungدارند( الزم به
کسانیکه درخواست
ی
ر
ی
ری
داشی ترس ندارند تا زمانیکه پرونده برریس و دادگاه حکیم جاری نماید .در حال حاض پروسه ی رسیدگ به اعباضات به
طور متوسط نیم سال طول یم کشد.
نوجوانان زیر سن که بدون همراه ) رن شپرست( هستند به افغانستان دیپورت نیم شوند.
جوان
خانواده ها و والدین تک شپرست که فرزندان زیر سن دارند؛ به افغانستان دیپورت نیم شوند .این خانواده ها باید
ر
مثبت ی
مبت بر قبویل دریافت نمایند .ایشان باید حداقل قبویل یک سال یا منع دیپورت ) (Abschiebungsverbotدریافت
نمایند .متاسفانه در حل ی
حاض اداره ی فدرال یا همان بوندس امت) (Bundesamtجواب های اشتباه زیادی تصویب و ارسال یمکند.
ی
علیه این جواب ها باید ر
ی
اعباض زده شود .بدون اهمیت به جواب دادگاه نسبت به درخواست پناهندگ به خانواده ها و والدین تک
شپرست با فرزندان زیر سن ،این گروه قبویل یک سال یا همان منع دیپورت ) (Abschiebungsverbotدریافت یمنمایند.
زنان تک شپرست افغان هم دیپورت نخواهند شد .ایشان باید حداقل قبویل یک سال یا منع دیپورت
)(Abschiebungsverbotدریافت نمایند .اگر حکیم غب از آن صادر شود باید ر
اعباض علیه این جواب زده شود.

ی
کسان که در خطر هستند ،هشدار دهیم.
ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ به
ی
ی
ی
پناهندگ شان رد شده) ی ی
کسان که دارای دولدونگ یا
عت
کسان در خطر هستند :مردان غب متاهیل که درخواست
چه
ی
ی
برگه ی ترک خاک هستند و یا کسانکه بدلیل قبض اداره ی رسیدگ به امور اتباع خارجه )(Ausländerbehörde
مدارکشان را قبض کرده است هیچگونه برگه ی شناسان ندارند( در خطر دیپورت هستند جدا از این افراد ،کسا ین که
مرتکب جرم شده و دارای اجازه اقامت نیستند هم در خطر هستند .افغان های که دارای دولدونگ و اوسبیلدونگ هستند،
ست در امنیت باشند ویل در حال ی
بای ر
حاض آنها هم باید مواظب و محتاط باشند.
ی
ی
طوالن دارند
کسان که دولدونگ به مدت
هشدار برای
ی
ی
ی
ی
تعداد زیاد کسان که مشمول دیپورت میشوند ،کسان هستند که درخواست پناهندگ شان به مدت طوالن رد شده ویل
ی
ندگ کرده اند ر
حت شاغل بوده و خانه ای جدا داشته و مستلقل بوده اند .این اشخاص با وکیل،
در این مدت در آلمان ز
ر
مراکز کمک به مهاجرین و حت با فعاالن و پشتیبانان مهاجران در تماس نیستند و اغلب در جامعه خوب ادغام شده اند.
در مرتبه اول اصال احتمال داده نیمشود که این افراد در خطر دیپورت هستند .از طریق محیط کار ،همکاران و یا جامعه
ی افغان میتوان به این افراد هشدار و اخطار داد.
خب سازید .لطفا از مراکز و سازمان های خود
هشدار :لطفا تمام افغان هان که در خطر دیپورت هستند را با ر
)مانند (Berufsschulen, Bildungszentrum, evtl. Volkshochschuleبخواهید که اطالعات و هشدار را در نظر
بگبند و انتشار نمایند.
ی
کسان که در خطر هستند را کمک کنیم.
ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم
ر
باخب شدیم .ما
جای خواب سازماندیه کردن :در پرواز های گذشته ما از وقت دقیق دیپورن ها چند روز قبل از واقعه ر
امیدواریم که این روند ادامه یابد .ما به وکیالن و حمایت کنندگان در مورد دیپورت های بعدی اطالع )بی ر
شب از طریق ایمیل (
ی
کسان که در خطر هستند اطالع دهند و از دادن مشاوره خودداری ننمایند .تا به حال
میدهیم و از آنها میخواهیم که به
ر
ی
ر
ر
حداکب  ۳شب قبل از وقت مشخص شده )تاری خ دیپورن( از خانه ببون خوابیده اند موفقب بوده اند .برای این
کسان که
که واقعا این کار عمیل شود ،این افراد نیاز به یک محل خواب برای آن شب دارند .دولت در تصویب های اخب از این
ی
کتت یمخواهد تا در ساعات خاص ،ب ی
قانون است .
ی نیمه شب و  ۶صبح ،در اتاق خود بمانند ،این غب
افراد به صورت ر
ر
علیه این تصمیم الزم است که اعباض زده شود.
ی
قربان ها میگردند این ثابت کرده است که ر ی
حت در مدارس ی
قایم شدن :ر
نرفی به مدرسه و یا محل
فت و در محل کار دنبال
کار در روز های نزدیک دی ر
پورن مفید واقع شده است در اینجا راه های خالقانه ای وجود دارد که چرا حداقل برای یک
بار به مدرسه و یا محل کار نیمتوان رفت.
پناه بردن به کلیسا یا کبشن آزول :برای پناه به کلیسا بردن الزم به مسییح و یا یهودی بودن نیست بلکه به معنای اینست
که فرد مورد نظر تحت حمایت از کلیسا یم آید ،مانند تحصن .این شخص در یک ساختمان و یا آپار ی
تمان نزدیک کلیسا )نه
ی
خود کلیسا(برای زمان خاض زندگ یمکند .برای این که این کار محدود به ظرفیت کلیسا هست،کلیسا ها در موارد
مخصوض تقبل این زحمت را میکنند.کلیسا ها در این روز ها بسیار در این زمینه احتیاط میکنند .به رغم این مشکل ها با
جماعت کلیسا وارد صحبت شوید .در موارد شخیص و فردی این میتواند تنها راه حل ر
باق مانده باشد .برای اطالعات بی ر
شب
میتوانید دراین بار از www.kirchenasyl.deدیدن نمایید.
ی
درخواست جدید پناهندگ ) :(Asylfolgeantragشما میتوانید اشخاص در خطر را به پیش وکیل رببید .با وکیل میتوانید
ی
ی
پناهندگ وجود دارد .این کار بای ر
ست
درمورد دالیل ممکن پناهندگ صحبت کنید تا بتوانید برریس کنید؛ آیا دالییل برای
شموقع انجام شود .این به معنای این است که این درخواست قبل از پرواز دی ر
پورن بعدی داده شود .در بی ر
شب مواقع
درخواست در روز دی ر
پورن دیر است و قابل قبول نیست.
دالیل درخواست جدید ،دالییل هستند که در پرونده قبال ذکر نشده اند و یا وضعیت هان که در این ب ی
ی تغیب یافته اند،
ی دی ر
مانند :مری ییص ،وضعیت تاهل )در ماب ی
پورن های گذشته سه نفر بودند که به زودی پدر میشدند!(،دین و یا موارد
دیگر.

ی
به موقع اقدام کنید! بی ر
شب وکیل های بخش پناهندگ به حدی با پرونده ی موکالن خود مشغول هستند که نمیتوانند از
ی
ب ی
کسان که در معرض خطر هستند را شناسان کنند.به این خاطر انرژی دوجانبه از طرف وکیل و
ی پوشه های پرونده ها
موکل الزم و اجباریست.
ر
شب مواردی که دی ر
در بی ر
حقوق از طرف وکیل خوب بوده و وکیل توانسته
پورن ها لغو شده اند؛ افغانها تحت حمایت
درخواست ها و ر
اعباض های الزم را به موقع به اجرا بگذارد .پس لطفا اقدام های الزم را قبل از آمدن حکم جلب تان
نمایید .در بی ر
شب موارد اقدام بعد از دریافت حکم جلب دیر است.
ر
حقوق را امتحان کنیم.
ما چه میتونیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم دیگر راه های
ی
قانون اجازه اقامت برای نوجوانان ماده 25aکتاب  :AufenthGتمایم مهاجر یان که  ۴سال در آلمان زندگ کرده اند و
 یا  ۴سال به مدرسه  /مکتب رفته اند یا از مدرسه /مکتب فارغ شده اند ) Schulabschlussدارند(ی
ی
ی سن ی
میتوانند ب ی
بخون در جامعه ادغام شده اند ،دریافت
نونهاالن که
ی ۱۴و  ۲۱سالگ اقامت نامه به عنوان نوجوانان و
ر
نمایند .زیر سن ها میتوانند از این طریق برای اعضای خانواده ی خود مانند والدین و خواهر و برادران زیرسن شان دریافت
اقامت نامه را ممکن سازند .برای دریافت اقامت نامه باید پاس ارائه شود ،از این خاطر توصیه میشود برای محض احتیاط
با وکیل صحبت شود.
قانون اجازه اقامت برای افراد بالغ ماده  25bبرای تمایم مهاجر یان که :
•
•
•
•
•

ی
)افراد مجرد(  ۸سال و )والدی یت که فرزندان زیر سن دارند(  ۶سال زندگ میکنند
خون در جامعه ادغام شده اند
به ر
پاس ارائه میتوانند
ی
ی
مخارج زندگ را خودشان تامی میکنند
ی
آلمان بلد هستند.
و به اندازه  A2زبان

 Ausbildungsduldungیا اوسبیلدونگ دولدونگ :تمایم مهاجر یان که در حال آموزش کار و حرفه ای هستند )در حال
اوسبیلدونگ هستند( حق اجازه ی دریافت  Ausbildungsduldungیا اوسبیلدونگ دولدونگ را طبق ماده  ۶۰بند ۴
بخش  ۲کتاب  AufenthGدارند و میتوانند در این زمان از خطر دیپورت مصون بمانند .پس از به پایان رساندن موفقیت
آم یب اوسبیلدونگ میتوانند اجازه اقامت معمویل دریافت کنند.
ُ
رت فال کمیسیون :افغانهان که
 Härtefallkommissionیا ِه ِ
ی
• بی ر
شب از  ۵سال در آلمان زندگ میکنند
• اوسبیلدونگ میکنند و یا شاغل هستند
بخون در جامعه ادغام شده اند
• و
ر
ُ
رت فال کمیسیون پیشنهاد شوند .با این حال باید مراقب باشید :اگر پرونده
میتوانند برای  Härtefallkommissionیا ِه ِ
ُ
رت فال کمیسیون شود ،به معنای حفاظت صد در صدی ضد دیپورت
ای مورد قبول  Härtefallkommissionیا ِه ِ
نیست.
مهلت ر
اعباض را از دست داده اید و به هم ی
ی خاطر درخواست پناهندگیتان سال گذشته لغو گردیده است؟ اداره ی برریس
ر
بخش از جواب های ی
به امور مهاجرین و پناهندگان یا همان  BAMFر
حقوق اشتباه ارسال نماده است
منف را با توضیحات
.بر اساس این اشتباه دولت موسب شده است که مهلت ر
اعباض را به مدت یک سال تمدید کند .این بیانیه از طرف
Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württembergطبق مصوبه Urt. v. 18.04.2017, Az. Az. 9 S
ی
333/17تصویب گردید .در توضیحات اشتبایه ذکر شده است که ر
آلمان باشد .طبق گفته
اعباضات باید به زبان
ی
های  VGHاین جمله پناهندگان را به این فکر اشتباه یم اندازد که ر
آلمان از طرف خود شخص نوشته
اعباضات باید به زبان
شده باشد .شما باید ر
اعب ی
اض دوباره بزنید و در آن تصمیمات و دالیل  VGHرا ذکر کنید .به این مراتب میتوانید دوباره
پرونده ی خود را به جریان بیاندازید.

ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ ما میتوانیم از نظر سیایس فعال شویم.
اخراج اجباری پناهندگان به افغانستان چ یبی جز یک تصمیم سیایس نیست .ادعای اینکه در افغانستان مناطق ی
امت وجود
دارد و باید مهاجران به این مناطق دیپورت شوند؛ تصمییم است که سیاستمداران ن یب درمورد آن یک و موافق نیستند.با
این وجود وزیر داخیل کل آلمان و چند تن از وزیر های داخیل موافق این عمل هستند .از ی
طرق دیگر دی ر
پورن ها پیایم واضح
به مردم داخل افغانستان است که میگوید )):شما الزم نیست که مهاجرشوید زیراکه برای شما در آلمان پنایه نیست و شما
در هر صورت به افغانستان پس دیپورت میشوید!(( در این راستا رسانه های بزرگ الزم است تا بتوانیم این مسائل را شفاف
ی
کنون افغانستان را به همگان نشان دهیم.
سازیم و وضعیت
فشار سیایس :اگر یم خواهید علیه این سیاست وارد عمل شوید ،میتوانید با کارهای مختلف فشار سیایس را افزایش دهید
ری
ساخی آنان به انتخابات بعدی ،خروج از حزب و یاتهدید به
برای مثال :تماس با نمایندگان محیل مربوطه و متوجه
ر
حزن و یا تهدید به آن ،سازماندیه اعباضات ،تظاهرات و غبه ،جمع آوری امضا /
آن،استعفا از پست و مقام در دفاتر ر
ر
اع رباض با کارت پستال  /تظاهرات با ایمیل که در دفب شورای پناهندگان باواریا ) (Bayerischer Flüchtlingsratو یا در
دفب پروآزول ) (Pro Asylدر ر
ر
دسبس میباشند.
ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ما میتوانیم آماده شده عمل کنیم.
ر
برای مصاحبه در دادگاه آماده شدن :برای جلوگبی از دریافت جواب ی
حقوق در
منف باید هر چه زودتر یک مشاوره ی
ی
ی
آمادگ کامل برای مصاحبه در دادگاه انجام شود .در بی ر
شب موارد دعوت نامه برای مصاحبه
زمینه ی پناهندگ و به خصوص
ی
برای پناهندگ بسیار کوتاه مدت یم آید ،به طوری که یک یا دو روز قبل از مصاحبه یا همان ای رنبویو به دستتان یمرسد .به
ی
مجان یم خواهد میتواند
این دلیل باید مشاوره ای شی ع از طرف وکیل و یا نایب آن انجام شود .کش که مشاوره ی
ی
به  Amnesty Asylberatungو یا  refugee law clinicsمراجعه کند .در مونیخ  arrivalaidو اتوبوس اطالع رسان از
ی
طرف ر
مجان و ر
حت همرایه در
دفب حمایت از مهاجران در مونیخ  Infobus des Münchner Flüchtlingsratمشاوره
دادگاه ارائه میکنند.
ما به همه توصیه یمکنیم که خود را برای مصاحبه در دادگاه آماده سازند و بدون هیچ آگایه به دادگاه نروند .این بسیار
ی
مهم است که بدانید چگونه مصاحبه پیش مبود و چه چ یبهان در آنجا مهم است .این بسیار ر
بهب است که با آمادگ کامل
در مورد دالیل مهاجرت خود صحبت کنید نسبت به این که بعد از چند وقت جواب ی
منف دریافت کنید.
ر
اطالعان بسازیم و در ارتباط بمانیم.
ما چه میتوانیم انجام دهیم؟ما میتوانیم با هم یک شبکه ی
ی
ی
رسان
کسان که در خطر هستند مطلع و اطالع
شما باید با گروه ها و سازمان های منطقه خود در ارتباط باشید تا تمایم
عت ر
شوند .با ما ی ی
دفب مشاوره مهاجرین در بایرن  Bayerischer Flüchtlingsratدر ارتباط باشید تا ما بتوانیم هشدار
های الزم در مورد زمان و مکان پرواز های دی ر
پورن بعدی را به شما بدهیم .شما میتوانید از طریق شبکه ها و رسانه های
ی
افغان که در خطر
اجتمایع مانند فیس بوک ،ایمیل و واتس آپ با ما ارتباط برقرار کنید .تنها اینگونه میتوانیم با مهاجران
خب سازیم.
هستند را با ر
ی
راه حل کیل ای وجود ندارد .دی ر
پناهندگ نیست .اما با کمک مسائل بیان شده میتوان به بی ر
شب
پورن که لغو شده دلییل برای
ی
کسان که در خطر هستند کمک کرد .بیائید با هم تالش کنیم.
راه های تماس:
ر
دفب مشاوره مهاجرین در بایرن در مونیخ
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