
! األبد     ١٠٠إنهاء  إلى االعتقال سجن سنة

: حزينة     ٢٠١٩عام  ذكريات عدة هناك ستكون  

... سنة ١٠٠منذ 
. ترحيلهم              للسلطات لتسهيل فقط ولكن جناية او جريمة بسبب ليس يسجونون األجنبيات و األجانب

... سنة ٢٥منذ 
قانوني                  غير بشكل معتقلون السجناء نصف من اكثر أيضا هناك يوجد حيث األلمانيا، في األكبر هو االعتقال Büren سجن

... ً ٢٠قبل  عاما
        Büren في                المخزية الظروف في حال أي في ولكن تماما توضيحها عدم ظروف في توفي سباعي رشيد

! عنصرية  -   هذه ظلم هذا
! يستمر     أال يجب البشر احتقار

كبيرة       .مظاهرة .٣١ ٨ ٢٠١٩
١١الساعة      UfA Büren

Baderborn- الساعة    كبيرة الرئيسية    ٣مظاهرة القطارات محطة ضهرا
  - النقل   خدمة الرئيسية الصفحة انظر

http:/100-jahre-abschiebehaft.de/buerendemo

الحاضر      الوقت إلى فايمار جمهورية من
          . ألمانيا       في قاسيا تقليدا االحتجاز ممارسة وتمثل

معظمهم                 ١٠٠قبل  سجنوا الشرقية، أوروبا في المذابح من هنا اللجوء التمسوا الذين ، اليهوديات و اليهودين خصوصا سنة
البالد-     من طردهم إلى تهدف ً تعسفا

.       " عام "   في هيملر هاينريش كتبها األجانب شرطة تنظيم االعتقال    ١٩٣٨مع نطاق توسيع بشدة .
. عام            في اإلتحادية األلمانية الجمهورية عليه استولت حرفيا النازي القانون بداية   ١٩٥١هذا نقحته ١٩٦٥وفي  

التسعينات          ) بداية في العنصرية المذابح على ردا التشريع كان (١٩٩٠و
    . أخرى        مرة كبير بشكل وتطبيقها تشديد من مزيد

.          " عام         "  في في االحتجاز مركز إنشاء تقرر ، اللجوء تسوية خالل من اللجوء في األساسي الحق إزالة جانب ١٩٩٣وإلى .

: اليوم      تنتهك التي األساسية الحقوق ممارسة
ونصف                    سنة إلى تصل لمدة شخص الترحيل،كافية،لسجن من تجنبا او هربا ربما ، الشكوك .وحده

و -      -             المدانين الجناة ضد تدبير من األبرياء ضد لإلدارة ً بسيطا فعالً يصبح الفرد لحرية انتهاك أكبر وهو اإلحتجاز
المدانات .

للسماح                 روتيني بشكل ويستخدم الهجرة، سلطات تستخدمها شائعة أداة اآلن الترحيل و احتجاز أصبح ، لذلك ونتيجة
           . رحمة     بال يقبل و رحمة بال يصبح المتضررين من الشديد البؤس تامة براحة و بالترحيل للسلطات

تعرضوا                المعتقلين نصف من أكثر أن الترحيل عمليات في بانتظام ينخرطون الذين المحاميات و المحاميين ووجد
             . من    منعهم حتى أو محام إلى الوصول في صعوبة المتضررون األشخاص يواجه ما ً غالبا قانونية غير بصورة لالحتجاز

   . والرعاية.            الطبية الرعاية موجودة غير األعلى المستوى ذات اإلشرافية الهيئات أو المستقلة الشكاوى هيئات الوصول



 .       . في   اليوم أمر هي وعبودية االنفرادي الحبس بالضروريات محدودة صيف       بورنالنفسية في مؤخرا الممارسة هذه أدت ،
)٢٠١٨عام  السجناء       أحد انتحار إلى أخرى (٢مرة

األفق    في نهاية ال
: أيًضا              تمديدها يتم أن يجب ، القصة هذه مثل لممارسة وداًعا قول من ً بدال

في       ٢٥بعد  االعتقال مركز افتتاح من . بورنعاًما فإن            بالفعل، االحتجاز شروط تشديد في ستفاليا و الراين شمال ترغب ،
   . وقهرية             جماعية إجراءات هناك السجناء إلى و اإلغاثة منظمات إلى الوصول الصعب ومن للغاية محدودة االضطراب أوقات

اإلنسان         حقوق حساب على األمن لقوات األمني العمل لتسهيل
االحتجاز       شروط لتشديد أخرى اتحادية واليات .وتخطط

" "        . سوبر          سجن إنشاء سيتم ، وحدها باساو والية في ألمانيا أنحاء جميع في جديدة احتجاز مراكز إلنشاء التخطيط يجري
من     أكثر يضم احتجاز  ٢٠٠جديد مكان

: الترحيل      و االعتقال لسجن العملية النتائج

الهيئات              دون القمعية ،التدابير القانونية األحكام مخالفة استصالح، دون اإلنسان حقوق القانونية،انتهاكات غير االعتقاالت
العيش        سبل وتدمير األسر بين والعبودية،الفصل االنفرادي .اإلشرافية،الحبس

العنصرية           والممارسة الراسخ التشريع لهذا وداعا أخيرا ،لنقول الوقت حان لذلك
: إلى    بحاجة نحن لذلك

المنضبطة          غير التنظيمية الممارسة من مزيد خاصة،ال قوانين توجد ال
الترحيل          و احتجاز إلغاء

! الترحيل       و اإلحتجاز سجون لجميع فوري إغالق

 


