
Und wenn doch die Abschiebung kommt…?
Folgenden Text enthält der Flyer auf dari.

Asyl-Suchende haben für Asyl-Suchende folgende Comics gemacht. Hier finden Sie Informationen.

Comic „Stop deportation“ auf farsi.
http://oplatz.net/wp-content/uploads/2016/07/farsi_stop_deportation_comic_druck.pdf 

Comic Stop deportation“ auf deutsch
„http://www.baff-zentren.org/baff-fluechtlinge_in_unserer_praxis/ 
http://oplatz.net/wp-content/uploads/2016/07/GeflInfCmc_16p_A5_DE-1.pdf 

Das Wichtigste zu einer Abschiebung

 Sprich mit Freundinnen und Freunden darüber, dass du von Abschiebung bedroht bist. Nur 
so kann dir jemand helfen.

 Hab immer eine Telefonnummer von Freunden bei dir, die dir vielleicht helfen können, wenn 
du abgeschoben wirst.

 Wenn die Polizei nachts zu dir kommt, öffne die Tür nicht selbst. Die Polizei wird sie 
aufmachen. Nutze die Zeit und rufe deinen Anwalt/Anwältin oder Freunde an. 

 Bleib ruhig, wenn du mit der Polizei sprichst. Wenn du dich körperlich wehrst, legen sie dich 
in handschellen. Das macht meistens noch mehr Stress. 

 Du hast das Recht einen Anruf zu machen. Die Polizei muss dir dafür dein Handy geben. 
Rufe deinen Anwalt/ Anwältin oder Freunde an, die die Nummer des Anwalts haben.

 Versuche herauszufinden, wo dich die Polizei hin bringt. Wo wirst du fliegen? Wann fliegst 
du? Manchmal können Freunde und Unterstützerinnen noch etwas am Flughafen erreichen.

 Erkläre der Polizei immer wieder ruhig, dass du in Afghanistan in gefahr bist. Wenn du in 
einem normalen Passagier-Flugzeug fliegst, verlange mit dem Piloten zu sprechen. Er/Sie 
muss dich NICHT mitnehmen.

 Wnn es dir oder jemandem, der mit dir abgeshcoben wird, schlecht geht, verlange einen 
Arzt/Ärztin! Frage den Arzt nach seinem Namen. Schreib den Namen auf.

 Merke dir alles, was passiert. Schrieb alles auf, was falsch läuft. Wenn du nicht telefonieren 
darfst, wenn kein Arzt kommt: Alles können deine Freunde und Unterstützerinnen nach der 
Abschiebung benutzen und damit zu den Medien gehen. Du hilfst so vielleicht, dass die 
nächsten Menschen ihre Rechte bekommen. Vielleicht wird so ein Mensch weniger 
abgeschoben.

 Wenn du Freunde und Unterstützerinnen in Deutschland hast, ruf sie an, wenn du in 
Afghanistan bist. Wir brauchen alle Informationen, um weitere unrechte Abschiebungen zu 
stoppen 
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Netzwerk „Afghanistan – nicht sicher – امن نیست“
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وچگونه برگه دیپورتی می آید...؟

مهاجران برای مهاجران داستان های مصور درست کرده اند. 
www.oplatz.net

مهمترین ها برای یک دیپورت

با دوستانت در این مورد صحبت کن،این که تودر خطر اخراج شدن هستی، اینطوری کسی را 
میشه کمک کرد.

همیشه شماره تلفن دوستات ،اون دوستایی که بهت میتونن کمک کنن رو داشته باش،حتی اگه 
دیپورت شدی.

اگه پلیس شب اومد در خونت در رو خودت باز نکن،پولیس میخواد که در رو خودت باز کنی.از 
فرصت استفاده کن و با وکیل ویا دوستان تماس بگیر

هنگام صحبت کردن با پلیس آروم باش،اگه تو با یک اقدام بدنی بخوای مانع پلیس بشی،اونا بهت 
دستبند میزنن که اغلب دردسرهای دیگری هم داره.(تنها راه اینه که با صلح و آرامش با پلیس 

صحبت کنی)

تو حق داری که یک تماس تلفنی داشته باشی،پلیس موظفه که تلفنت رو بهت بده.با وکیلت 
تماس بگیر و یا دوستانی که شماره وکیلت رو دارند تماس بگیر.

تالش کن که سر در بیاری پلیس ها تو رو کجا میبرند؟به کجا میخواهی پرواز کنی؟زمان پرواز چه 
موقع هست؟بعضی موقع ها دوستانت و یا حمایت کنندگان میتونن در فرودگاه به اقداماتی 

برسند که مانع پرواز تو بشه.

به پلیس دوباره آرامش توضیح بده که در افغانستان جونت در خطره،چنانچه با یک هواپیمای 
مسافربری پرواز کردی،تقاضا کن که با خلبان وارد صحبت بشی.خلبان باید تو رو با خودش نبره.

اگر همراه با تو شخصی بود که اون هم دیپورتی داشت و حالشت خوب نبود،تقاضای یک دکتر 
کن که بیاد.دکتر اسمش رو میپرسه ،اسمش رو بنویس ،هرچیزی که اتفاق میفته به خاطر بسپار 

و یادداشت کن،هرچیزی که بد اجرا میشه ،اگه تلفن بهت ندادند ،اگه دکتر تقاضا کردی  نیومد 
همه رو یادداشت کن.از همه یادداشت های تو دوستانت و حمایت کننده ها میتونن بعد از دیپورت 

تو به افغانستان استفاده کنند،با این طریق که موضوع رو رسانه ای میکنن.تو با این کار کمک 
میکنی که انسان های دیگه ای حق تو و خودشون رو دریافت کنن.شاید یک انسان کمتر با 

اقدامات تو اخراج بشه.

اگه دوستان و حمایت کنندگانی در آلمان داری،با اونها تماس بگیر.چنانچه حتی تو در افغانستان 
بودی،باز هم ما به اطالعات تو احتیاج داریم تا به سبب این اطالعات اخراج های نا حق رو 

متوقف کنیم.


