
100 senelik Sınır dışı gözaltları artık tamamen ortadan kalkmalı!

2019 yılı birçok üzücü yıldönümüne sahiplik edecek:

100 yıl boyunca…
yabancılar hapsediliyor
suç isledikleri için değil
sadece otoriteler için sınır dışı işlemlerini kolaylaştırmak için

25 yıl boyunca…
Mahkumların yarısından fazlasının yasadışı olarak hapis tutulduğu 
Almanya’nın en büyük sınır dışı gözaltı kampı Büren`de bulunuyor.

20 yıl önce 
Rachid Sbaai bu kampta hala açıklanmayan, ancak her durumda
Büren`deki skandal koşullardan kaynaklanan bir sebepten ötürü hayatını kaybetti

Bu Adaletsizlik – Bu Irkçılık!
Bu insanlık suçu daha fazla devam etmemeli!

Kitlesel Eylem      31.08.2019
Saat 11:00 UfA Büren
Saat 15:00 Paderborn HBF

Servisle ulaşım için web sayfasını ziyaret edin:
http://100-jahre-abschiebehaft.de/buerendemo

Weimar Cumhuriyetinden günümüze kadar

Sınır dışı maksatlı gözaltı uygulaması Almanya`da zalim bir geleneği temsil ediyor. Günümüzden 
100 yıl önce, soykırımdan kaçarak Doğu Avrupa'da sığınma arayışında olan Yahudiler – ülkeden 
çıkarılmak amacıyla- keyfi olarak hapse atılıyorlardı. Heinrich Himmler tarafından yazılan 
yabancılar polisi yönetmelikleriyle sınır dışı edilmeye yönelik gözaltı uygulaması 1938'de daha da 
genişletildi.
Bu Nazi yasası, 1951'de Almanya Cumhuriyeti tarafından olduğu gibi kabul edildi ve 1965'e kadar 
revize edilmedi. Mevzuat 1990'ların başlarındaki ırkçı düzenlemelerin sonucunda daha da 
sıkılaştırıldı ve yine kitlesel bir şekilde uygulanmaya başlandı. “Sığınma uzlaşması” ile iltica 
hakkının kaldırılması ile, 1993 yılında Büren'deki gözaltı merkezinin kurulması da kararlaştırıldı.

Günümüzde bir temel hak ihlali

Muhtemel bir sınır dışı durumunda, kaçma şüphesi, insanların bir buçuk yıla kadar hapsedilmesine 
gerekçe gösteriliyor. Böylece gözaltı – bir bireyin özgürlüğünün en büyük ihlali – suç isleyenlere 
karşı bir tedbir olmaktan çıkartılarak bir idari işlem olarak masum insanlara karşı uygulanıyor. 
Sonuç olarak sınır dışı gözaltları artık yabancılar bürosu makamları tarafından, sadece sınır dışı 
prosedürlerinin otoritelerce daha rahat uygulanabilmesi için, yaygınca kullanılan bir araç haline 
gelmiştir. Bu durumdan etkilenenlerin maruz kaldıkları sefaletse, zalimce göz ardı edilmektedir. 
Sınır dışı gözaltlarıları ile ilgilenen avukatlar bu insanların yarısından fazlasının yasa dışı olarak 
alıkonulduğunu tespit etmişlerdir. Etkilenen kişiler genellikle bir avukata erişimde ya zorluk 



yaşamaktalar ya da bu hakları tamamen reddedilmekte. Bağımsız şikayet organları veya daha üst 
düzey denetim mekanizmaları ise mevcut bulunmuyor. Tıbbi ve psikolojik bakımın oldukça 
sınırlandırıldığı bu koşullarda, insanlar tecrit ve esarete maruz kalmaktalar. Büren'de bu uygulama 
geçtiğimiz 2018 yazında yine bir mahkumun intiharına yol açtı. [2]

Yakın zamanda bir son görünmüyor

Böyle bir uygulamaya veda etmek yerine, kapsamı daha da genişletiliyor:
Büren'deki gözaltı merkezinin açılmasından yirmi beş yıl sonra, NRW gözaltı koşullarını daha da 
sıkılaştırmak istiyor. Zaten şu anda, görüşme süreleri ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda ve 
yardım kuruluşlarının mahkumlara erişimleri zorlaştırılmakta.
Güvenlik güçlerinin işlerini -insan haklarının ihlali pahasına- kolaylaştırmak için, toplu cezalara ve 
zorlayıcı önlemlere başvurulmakta.
Diğer eyaletlerde benzer sıkılaştırmaları uygulamaya koymayı planlıyorlar. 
Almanya genelinde birçok yeni gözaltı merkezleri planlanmakta. Sadece Passau'da 200 kişilik yeni 
bir “süper” hapishane kuruluyor.

Sınır dışı gözaltlarının pratik sonuçları:

Yasa dışı gözaltılar, insan haklarının telafisi olmaksızın ihlali, kanuni hükümlerin ihlali, kontrol 
mekanizmaları olmaksızın uygulanan baskıcı önlemler, tecrit ve esaret, ailelerin birbirinden ayrı 
bırakılması ve geçim yollarının ortadan kaldırılması.

Bu yüzden, Nazi döneminden beri süregelen bu son derece köklü ve ırkçı uygulamaya veda 
etmenin tam zamanı.
Bu nedenle şunları talep ediyoruz;

Hususi yasalar ve kontrolsüz resmi uygulamalar sonlandırılsın 
Sınır dışı gözaltlarının tamamen kaldırılması
Bütün sınır dışı gözaltı kampları hemen kapatılsın!


