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  پناھندگی در آلمان

  -یک راھنمای اط�عاتی برای پناھجویان در آلمان-

  

  ]ASFHدانشجویان مدرسه عالی آليس سا0مون در برلن [

 آمار این کمترین. اند  پناھجو، تقاضای پناھندگی کرده٢١٠٢٩ تعداد ٢٠٠٦در آلمان در سال 

تواند مربوط به این باشد  نمیاین امر بدون شک . باشد  می١٩٨٣درخواست پناھندگی از سال 

به عقيده ما این کاھش به این خاطر . ه در جھان تعداد آوارگان و فراریان کمتر شده استک

توانند به آلمان وارد شده و  است که به خاطر تغيير قوانين، پناھندگان به دشواری می

ع�وه بر این درصد آن دسته از کسانی که به عنوان پناھنده قبول .  پناھندگی بدھنددرخواست

از متقاضيان پناھندگی به عنوان  % ٨،٠ فقط ٢٠٠٦ در سال .شوند، بسيار پایين است می

مشکل  % ٣،٠حکم پيشگيری از اخراج دریافت کرده و برای  % ٦،٣اند،  پناھنده قبول شده

به ھمين خاطر ما این . این امر به باور ما واقعاً بسيار کم است. استاخراج درنظر گرفته شده 

ایم، که در آن ھمه اط�عات ممکن درباره حق و روش  راھنمای اط�عاتی را تھيه کرده

  .کند گونه حقوق آشنا می آوری شده است و شما را با این پناھندگی در آلمان جمع

  

I .حق برخورداری از پناھندگی  

  

  .دھد دو ماده قانونی وجود دارد که به شما امکان حفاظ از تعقيب و پيگرد میدر آلمان 

  

   سياسی ھستندتعقيب  حق پناھندگی برای کسانی که تحت١.١

  قانون اساسی.  آ١٦ماده 

  

  :شود، عبارتند از مواردی که مشمول این قانون می

 در .ھای آن باشد انکه مربوط به ارگ پيگرد و تعقيب از جانب حکومت صورت بگيرد یا این �

تواند که تعقيب توسط نھادھای  کشورھایی که نتوان حکومت را تشخيص داد، می

  .مشابه صورت بگيرد

اقليت قومی یا نژاد و /پيگرد سياسی به دليل، عقاید سياسی، تعلق مذھبی، مليت �

  .رنگ

  :این نوع اقدامات باید تاثير منفی داشته باشد، بدین معنا که �

  ای که نون را نشان دھد به گونهزیرپا گذاردن قا •

  فشار آن به نحوی است که قصد آن طرد فرد مورد نظر از جامعه باشد یا •
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  دار کند یا  آنقدر این عامل فشار چنان تاثيری دارد که حرمت انسانی را جریحه •

مواردی از نقض حقوق باشد که ساکنين کشور مربوطه به عنوان یک قائده آن  •

  .را پذیرفته باشند

  

  ممانعت از اخراج پناھجو. ١.٢

  (AufenthG) قانون مربوط به اقامت ١ بخش ٦٠پاراگراف 

  

نباید به کشوری تحویل داده شوید که زندگی شما، خطر حمله فيزیکی یا آزادی شما مورد 

  :دليل ھم به آن. خطر واقع گردد

   )نژاد(رنگ / وابستگی ملی �

  تعلق مذھبی �

  تابعيت شما �

  باور سياسی شما �

 .شما به یک دسته یا گروه خاصوابستگی  �

  

 در صورتی شامل حال شما چنين ع�وه بر این محافظت از اخراج ھم:  توجه داشته باشيد����

. باشد شما )زن یا مرد بودن (کند، به خاطر جنسيت  خطری که شما را تھدید میشود که می

ھای  جنس  ھم، چنين خطریآیيد در اینجا باید توجه داشته باشيد که در کشوری که شما می

  ).یعنی استثنا نباشد (.شما را تھدید بکند

  

  کردن زنان" ختنه: " برای مثال�

. آلت تناسلی زنان به عنوان نقض حقوق بشر پذیرفته شده است) بریدن(در اروپا ختنه کردن 

آیند، به  جيبوتی، مالی، سومالی، سودان می: در نتيجه زنانی که از کشورھای معينی مانند

  .شود خطر و تھدید، از اخراج آنھا ممانعت میاطر این خ

  

  ازدواج اجباری:  برای مثال�

حکم واحدی توان   درنتيجه نمیھای آلمان نظر واحدی ندارند، در مورد ازدواج اجباری، دادگاه

برای نمونه یک زن ایرانی که ازدواج اجباری کرده و در زندگی مشترک مورد اذیت و . صادر کرد

زیرا که دولت ایران از .  شامل حال او گردیدده بود، به ھمين دليل این قانون شآزار شوھر واقع

برای نمونه زنی که از کشور . در برخی موارد دیگر اما چنين نيست. کرد حقوق وی دفاع نمی

با . کوزُو ھمين دليل را به عنوان دليل پناھندگی آورده بود، موفق به دریافت جواب مثبت نشد

  .شوند يل که ھمه زنان این کشور بدون استثناء در خطر ازدواج اجباری نمیاستناد به این دل
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 یک ازدواج غير رسمی که با توافق صورت گرفته باشد و ھمه طرفين : توجه داشته باشيد����

  .شود عنوان یک ازدواج اجباری محسوب نمیاند، به  با آن موافق بوده

  

  گرایی ھمجنس:  برای مثال�

مورد جرم است و این گونه افراد گرایی  کشورھایی که در آن ھمجنسگرا از  افراد ھمجنس

 شامل ممانعت از اخراج شوند و جواب مثبت توانند بر طبق قانون گيرند، می قرار میتعقب 

توانست در آلمان جواب مثبت بگيرد، زیرا گرا از ایران  یک زن ھمجنس: برای نمونه. بگيرند

ھای اجتماعی و  بل قبول، ثابت کند که تحت چه دشواریتوانسته بود که با آوردن د0یل قا

  .داشت چنان قرار می مخاطراتی قرار داشته و در صورت ادامه زندگی ھم

  

  :تواند از جانب این نھادھا صورت بگيرد مخاطرات می

  از طرف حکومت �

   دولتیھای مقامات و ارگان �

لت یا نھادھای آن زمانی که روشن باشد که دوھم  از طرف نھادھای غير دولتی، آن �

  . نتوانند اینگونه افراد را محافظت و تحت حمایت خود بگيرندالملی چنين نھادھای بين ھم

مورد  ا در اینبسياری از دادگاھ. ھای آْلمان نظر واحدی ندارند البته در این مورد نيز ھمه دادگاه

که فرد متقاضی  زمانی دھند، سبت به اجازه ماندن و اخراج نکردن، نظر مساعد نشان مین

) نگاه کنيد به مثال ازدواج اجباری در ایران. (توسط اعضای خانواده در خطر است

Zwangsverheiratung برخی از دادگاھا ولی موضوع تھدید خانوادگی را به عنوان دليل ماندن و 

  .کنند پذیرش درخواست رد می

  

 در ستيدنتوا  شما میکهشما جواب مثبت نخواھيد گرفت، در صورتي:  توجه داشته باشيد����

ای که امکان خطری دیگر برای شما   به گونه.کردید منطقه دیگری از کشور خود زندگی می

  )!�. IIIنگاه شود به نکته  (.بود نمی

  

  :ممنوعيت اخراج و فرستادن پناھجو به کشورھای . ١.٣

  )AufenthG( قانون اقامت ٧ تا ٢ بخش ٦٠پاراگراف 

  

ان بازگرداند، به این دليل که بازگرداندن شما از جھاتی با شما را نباید به کشورت

ھا در صورت بازگشت  گونه محدودیت مھم این است که این. ھایی ھمرا است محدودیت

  .ماً با وصعيت کشور شما درارتباط باشدمستقي

  

  :ممنوعيت اخراج عبارتند است از
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  امکان شکنجه و اذیت و آزار جسمی �

  خطر اجرای اعدام �

به مثابه نقض شناخته ) EMRK(نينی که از نظر کنوانسيون حقوق بشر اروپا نقض قوا �

  )EMRK ٨ماده (از حریم شخصی  از خانواده و ھمسرگزینی، دفاع حمایت: اند شده

  .کند مخاطرات گوناگون و مشخص که فرد را از نظر فيزیکی، جانی و آزادی تھدید می �

  

خراج به ثبوت برسد، اجازه اقامت دریافت اگر در مورد شما یکی از این موارد ممنوعيت ا

  :کنيد، مگر آنکه می

  رفتن شما به کشور ثالثی ممکن و قابل اجرا است �

اید، زمانی که بدون پاسپورت  ت�ش نکردهاید، مث�ً  شما بارھا از ھمکاری سر باز زده �

  .اید، پاسپورت درخواست کرده و ارایه دھيد بوده

بزرگ عليه صلح، بشریت و جنایت یا مرتکب جنایت اید  شما یک جرم بزرگ مرتکب شده �

  اید شدهجنگی  

  

 درباره موارد ذکر شده در با0 باید توجه داشت که عموميت ندارد و : توجه داشته باشيد����

 وضعيت عمومی .گيرد شود و مورد قضاوت قرار می ھر سرنوشتی به گونه منفرد رسيدگی می

 این قاعده مورد قبول نيست که . تاثير جنبی داردآیيد، و حاکم بر کشوری که شما از آن می

 مھم این است که .شود بگوید، اقليت ملی که شما بدان تعلق دارید، مورد ستم واقع می

شخص شما ثابت کنيد که مواردی برای شما پيش آمده یا در صورت بازگرداندن شما پيش 

ث طبيعی یا بيکاری زیاد، به فقر، جنگ داخلی، حواد: وضعيت عمومی و کلی مانند. خواھد آمد

  .اشندب عنوان د0یل قابل پذیرش نمی

  

  پناھندگی خانوادگی. ٤. ١

  )AsylVFG( قانون درخواست پناھندگی ٢٦پاراگراف 

  

زیر شانزده (اگر که ھمسر شما به عنوان پناھنده قبول شده است، شما و فرزندان صغير 

حتا اگر که خود . دریافت کنند) Familienasyl( پناھندگی خانوادگی توانيد و مجرد، می) سال

  .مستقيماً تحت پيگرد نباشند

  

  :به شرطی که

  ھمسر شما پناھندگی گرفته باشد �

  ازدواج شما در کشورتان صورت گرفته باشد �

  داشته باشد) ادامه(رسميت ) در زمان درخواست پناھندگی(ازدواج شما ھنوز  �
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زمان با درخواست پناھندگی   ھم پيش یابایست  می"خانوادگی پناھندگی"تقاضای  �

یا اگر عضو خانواده بعداً آمده باشد، بایست ب�فاصله پس از ورود این .  شودھمسر داده

  .درخواست را بکند

  

ترین شکل این است که ھمسر از ھمان نخستين روز   مناسب: توجه داشته باشيد����

زمان وارد آلمان  ما ھمولی اگر ش. درخواست پناھندگی نام اعضای خانواده را ارایه دھد

و تاریخچه تعقيب و زیرفشار بودن خود را اید، مجبورید که سرنوشت  اید و تحت تعقيب بوده شده

  .بيان کنيد

  .ھا باید در زمان درخواست پناھندگی شما باید صغير بوده و مجرد باشند بچه �

از تولد این اگر که فرزند شما در آلمان متولد شده باشد، باید حداکثر تا یک سال پس  �

  .درخواست داده شود

  

شوید،   پناھندگی خانوادگی می قانونچه شما مشمول اگر چنان:  توجه داشته باشيد����

 ١. IIIاین بدان معناست که توضيح شماره . بنابر این موضوع چگونگی و راه ورود اھميتی ندارد

  .دھد  دست میمبنی بر موانع و محدودیت و چگونگی ورود برای شما موضوعيت خود را از

  

II .زمينیآبی و ، ییھوا(ھای ورود  راه(  

  

برای پناھجویان ولی متاسفانه . برای اینکه قاونی وارد آلمان بشود، شما احتياج به ویزا دارید

در نتيجه پناھجویان یا با ویزاھای دیگر یا با مدارک جعلی و یا بدون . ویزای خاصی وجود ندارد

 برای پناھجویانی که قصد دارند به آلمان بيایند، مشکل بزرگی .کنند مدارک به آلمان سفر می

ھمه  (.اند زیراکه مرزھای کشور آلمان را کشورھای به اصط�ح امن ثالث دربرگرفته. وجود دارد

نگاه کنيد به () شوند ھمسایگان مرزی آلمان کشورھای به اصط�ح امن ثالث محسوب می

یکی از کشورھای به اصط�ح امن ثالث آمده باشيد، در سير اگر که شما اثباتاً از ) ١. IIIنکته 

  .اداری برای رسيدگی به درخواست پناھندگی قرار نخواھيد گرفت
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II .راه ھوایی١.١   

  

نگاه کنيد به ( قرارداد دبلين .شود شامل قانون کشورھای ثالث می:  توجه داشته باشيد����

  )!١. IIIنکته 

صورت نگرفته باشد، فقط از ) ثالث(از طریق کشورھای امن دیگر ورود به آلمان درصورتی که 

ھای مربوطه در مرزھای آلمان موظف ھستند ھمه افرادی را که  ارگان. راه ھوایی ممکن است

بنابراین ضروری است که شما در . درارای مدارک 0زم برای ورود به آلمان نيستند، اخراج کنند

ع�وه براین مھم است که ھنگام مسافرت از . ته باشيدموقع درخواست به این امر توجه داش

چرا که در این صورت شما را به آن . طریق ھوایی، در کشور امن دیگری توقف نکرده باشيد

  .کشور اخراج خواھند کرد تا در آنجا درخواست خود را مطرح کنيد

  

  : برای مثال�

 منتھا ھواپيما پيش از رسيدن به .ندک خانم محافظ از لبنان با ھواپيما به مقصد برلن پرواز می

قصد وی . توقفی دارد و این خانم در رم تنھا در قسمت ترانزیت بوده است) ایتاليا(برلن در رم 

شود،  ولی او به رم بازگردانده می. این است که به برلن آمده و در اینجا تقاضای پناھندگی کند

  .ناھندگی کندتواند درخواست پ با این استد0ل که او در آنجا می

  

II .راه آبی١.٢   

  

نگاه کنيد به (  قرارداد دبلين .شود شامل قانون کشورھای ثالث می:  توجه داشته باشيد����

  )!١. IIIنکته 

  .راه دیگر سفر به آلمان، مسافرت با کشتی است

  

  : برای مثال�

. ه استاین کشتی در آلمان ثبت شد. کند آقای کروما به وسيله کشتی از ليبریا فرار می

جا که آقای  از آن. اندازد به برمن برسد، در یک بندر انگليسی لنگر میکه  کشتی پيش از آن

توقف ) در اینجا انگلستان(بندر یکی از کشورھای امن دیگر  ھرچند کوتاه در یکروما برای مدت

توانسته است در آنجا درخواست پناھندگی بده، از آلمان به انگلستان  داشته است، و می

  .شود، با این دليل که آنجا درخواست خود را بدھد خراج میا
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II .راه زمينی. ١.٣  

  

نگاه کنيد به (  قرارداد دبلين .شود شامل قانون کشورھای ثالث می:  توجه داشته باشيد����

  )!١. IIIنکته 

  

II .به آلمانآمدنھای دیگر  راه. ٢   

  

نگاه کنيد (  قرارداد دبلين .شود یمشمول قانون کشورھای ثالث م:  توجه داشته باشيد����

  )!١. IIIبه نکته 

در این رابطه شما .  طریق استترین مسافرت قانونی و مستقيم از راه ھوایی مطمئن

 ویزای دیدار یا توریستی بگيرد یا به عنوان دانشجو و به قصد تحصيل بياید و سپس توانيد می

ن را ندارید با یک ویزای توریستی یا به چه شما این امکا اگر چنان. تقاضای پناھندگی بکنيد

 این امر ھيچ .توانيد با مدارک جعلی وارد شوید عنوان دانشجو به آلمان مسافرت کنيد، می

مھم این است که شما در ھنگام درخواست ھمه . مانعی برای درخواست پناھندگی نسيت

ما راه دیگری جز این کار باورمند مطرح کنيد، که شای  چيز را بگوید و شرایط خود را به گونه

این .  برخی از پناھجویان ھنگام مسافرت به آلمان ھيچ مدرکی ھمراه خود ندارند.اید نداشته

تنھا این گونه موارد باید قانع . مورد ھم ھيچ مانعی برای دادن درخواست پناھندگی نيست

از یک کشور امن شما باید فقط توجه داشته باشيد که به شما اتھام نزنند که . کننده باشد

  .آیيد دیگر می

خواھند که مدارک را نابود کرده یا نشان   قاچاقچيان از پناھجویان میگونه است که اغلب این

فرضاً ( افراد معين ھا، توان مث�ً اط�عاتی چون مسير راه مدارکی که توسط آنھا می. ندھند

را ھای آنھا  اچاقچيان و محلبه ق یا راجع) استفاده احتمالی از یک پاسپورتی که موجود است

توانيد  در چنين صورتی واضح است که شما نمی..) .شوند تا مبادا  نابود می. (نشان بدھد

شما مجبور نيستيد ھنگام ورود د0یل فرار خود را . مسافرت خود را از طریق ھوایی ثابت کنيد

 داشته روشنی و  کننده د0یل قانعھا،  بگوید ولی 0اقل باید برای خود درباره طی مسير راه

  .باشيد

  :توانند بشمار آیند در این باره می

  نام مورد استفاده �

  دفتر ھواپيمایی مورد استفاده �

  محل، زمان و ساعت پرواز ھواپيما �

  ذکر جزئياتی ھنگام سوار شدن و ترک ھواپيما �

  )تجھيزات داخل ھواپيما، نوع غذا و غيره(جزئيات پرواز  �

  علق به آن بوده استکشوری که پاسپورت جعلی مت �
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  نوع و چگونگی کنترل پليس در فرودگاه مربوطه  �

  

III .موانع ورود  

  

III.قرارداد دبلين / قرار موسوم به کشورھای امن ثالث. ١  

  

 به اید، بدون آن  اگر چنانچه شما از یکی کشورھای موسوم به امن ثالث وارد آلمان شده

توانستيد  چرا که شما می. شوید  داده میدرخواست شما رسيدگی شود، به آن کشور عودت

این بدان معنا است که اگر شما اول به یکی از . در آن کشور تقاضای پناھندگی بدھيد

، آن کشور اید وارد شدهع�وه سویس، نروژ و ایسلند  کشورھای عضو جامعه مشترک اروپا به

" رھای امن ثالثکشو"نامه  موضوع تبادل. برای رسيدگی به پناھندگی شما مسئول است

 در امر پناھندگی اھميت زیادی پيدا کرده )ھا راه(منتھی به آن شده است که مسير مسافرت 

ھمين خاطر بسياری از متقاضيان پناھندگی، وقتی که مستقيم به آلمان پرواز  به. است

  .اند  که از چه مسيری آمدهبه خاطر ندارندگویند که  اند، می نکرده

  

 شان پناھجویان ملزم ھستند که در جریان رسيدگی به درخواست:  توجه داشته باشيد����

ھای مربوطه  با ارگان") جلوگيری از اخراج"برای دریافت پناھندگی و اقامت و دریافت برگه (

نگاه (شود  جو می و به مسير آمدن تا حد ممکن پرس ھا راجع از آن. ھمراھی و ھمکاری کنند

مر به این دليل است که مسئولين و ادارات آلمانی این ا). ٢ از شماره IIشود به نکته 

  .اید یا خير خواھند بدانند که آیا شما از یکی از کشورھای امن آمده می

 ھمه کشورھای .دھند اطراف کشور آلمان را کشورھای موسوم به مناطق امن تشکيل می

 کشورھای امن محسوبچنين سویس، نروژ و ایسلند  عضو جامعه مشترک اروپا و ھم

  .شوند می

بلژیک، بلغارستان، دانمارک، : در حال حاضر کشورھای عضو جامعه مشترک اروپا عبارتند از

آْلمان، استلند، فن�ند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتاليا، لت�ند، ليتوانی، لوگزمبورگ، مالتا، ھلند، 

جارستان، اتریش، لھستان، پرتغال، رومانی، سوئد، اسلواکی، اسلونی، اسپانيا، چک، م

  .بریتانيا و قبرس

  

  : برای مثال�

وی امکانی پيدا کرده است که در داخل . خانم ميخائيلوا در حال فرار از ب�روس به آلمان است

وی اط�ع آنکه  کند، بی کاميون از لھستان ھم عبور می. یک کاميون این کار را عملی سازد

بين راه از رستورانی خرید کوچکی وی ھنگام توقف در . داشته باشد که در چه کشوری است

از کنترل مرزی شود که   او در حالی که در کاميون مخفی شده است، موفق می.کند می
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شود در داخل خاک آلمان وارد یک  پس از این که از کاميون خارج می. گذشته و وارد آلمان شود

 اگر که .یابد ت، می پليس در نزد وی آن چيزی را که توليد شده در لھستان اس.شود نترل میک

 درباره مسير راه توضيح بدھد، بدیھی است که کهاین خانم تقاضای پناھندگی بدھد، بدون آن

  .برای اداره مربوطه کافی است که با تکيه بر قبض خرید از لھستان، مسير راه را بازسازی کند

  

کنترل پليس کشوری آلمان مرزھای شرقی این کشور را به شدت :  توجه داشته باشيد����

.  کنترل کنند.توانند حتا در شب ھم ببينند   میای مخصوصھ  آنھا با استفاده از دوربين.کند می

توانند   زیرا بدین شکل می.کنند افراد توجه میھا   به خيس بودن لباسویژه آنھا در این مناطق به

 با این وجود .دان سر گذاشته پشتاز رودخانه مرز را با عبور تشخيص بدھند که این دسته افراد 

            .  نيز ھمراه بياورندھای خشک با خود لباسشوند  موفق میای از پناھجویان  عده

  

III .آیند که پناھجویان از آن می( کشورھای مبدا امن ٢(  

  

، از ھمان دم مرز آلمان در یک آیند پناھجویانی که از کشورھایی موسوم به کشورھای امن می

کنند   از این نقطه حرکت میھای مربوطه  زیرا ارگان.شود  آنھا رد میرسيدگی سریع درخواست

  .پيگرد و تعقيب سياسی وجود نداردگونه کشورھا  که در این

: آیند در حال حاضر این دسته از کشورھا به عنوان کشورھای مبدا مطمئن به حساب می

. ک و مجارستانبلغارستان، غنا، لھستان، رمانی، سنگال، جمھوری اسلواکی، جمھوری چ

توانيد به زبان آلمانی در  تواند تغيير کند، بنابراین آخرین ليست را می البته این ليست می

  . بيابيدwww.bamf.de :در آدرس )BAMF(صفحه اینترنتی اداره پناھنگان و پناھجویان 

  

  : برای مثال�

 در .گریزد  میآلمانشود، به  آقای دورکنو از غنا که به عنوان یک کشور مبدا امن محسوب می

 و این بدان معنا است .آید که او از غنا میگوید  کنند، وی به مقامات می فرودگاه او را کنترل می

که وی حق تقاضای پناھندگی را ندارد، به زبان رسمی وی حتی وارد خاک آلمان نيز نشده 

که درخواست داد، ممکن بود  شد و سپس درخواست می منتھا اگر وارد خاک آلمان می. است

  .ھرچند که این امر خيلی دشوار است. وی مورد پذیرش قرار بگيرد

  

III .شنگن"ممنوعيت ورود معروف به . ٣"  

  

بلژیک، دانمارک، آلمان، فن�ند، فرانسه، یونان، ایتاليا، ایسلند، لوگزامبورگ، (برخی از کشورھا 

ابطه با ورود و خروج و مھاجرت امضاء نامه در ر یک مقاوله) ھلند، اتریش، پرتغال، سوئد، اسپانيا

گونه  این. ميسر است" ویزای شنگن"به نحوی که مسافرت با در دست داشتن یک . اند ردهک
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شما برای مسافرت به آلمان ناگزیر . شود ھای این کشورھا صادر می ویزاھا فقط توسط سفارت

این نوع ویزا با در دست داشتن . ھستيد که در سفارت ویزای شنگن درخواست بدھيد

ولی آن کشوری . اند سفر کنيد را امضاء کرده" شنگن"يد به کليه کشورھای که قرارداد توان می

  .مسئول رسيدگی به درخواست پناھندگی احتمالی خواھد بود که ویزا را صادر کرده است

رد از این کشورھا تقاضای پناھندگی شده باشد و این تقاضا در یکی پيش از این چه  اگر چنان

. درخواست پناھندگی بدھيدکدام از این کشورھا  توانيد در ھيچ گردیده است، دیگر نمی

به اضافه انگلستان و ایرلند از طریق کامپيوتر به سرعت " شنگن"کشورھای موسوم به قرارداد 

نام . کنند از این دسته کشورھا مبادله میھا  اط�عات خود را مبنی بر مسافرت غير اروپایی

نگاری نيز   در این زمينه حتا انگشت.باشد می) SIS" (سيستم اط�عاتی شنگن "این روش

 بنابر این مشخصات کامل آن دسته از پناھجویانی که ورود آنان ممنوع شده .گيرد صورت می

  .آید  جلوگيری به عمل میاست، ضبط شده و از مسافرت این گونه افراد

  

. اند را امضاء نکرده" شنگن"وپا قرارداد  ھمه کشورھای جامعه ار: توجه داشته باشيد����

  )١. IIIنگاه کنيد به نکته (

را امضاء نموده و " قرارداد شنگن" کشورھای زیر نيز ٢٠٠٨ولی به احتمال زیاد تا سال 

استلند، لت�ند، ليتوانی، مالتا، لھستان، چک، : پوشانند  آن را جامعه عمل میھای توافق

  .رس و سویساسلواکی، اسلونی، مجارستان، قب
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III .ای تروریستیھ گمان وابستگی به گروه. ٤  

  

  کنيد، بدون شک  تروریستی حمایت میبه اصط�حاز یک گروه رود که شما  اگر این گمان می

 به از شما احتما0ً راجع  مربوطهھای  ارگان.برای ورود به آلمان دشواری خواھيد داشت

برای تشخيص جو خواھند کرد،  و اید، پرس  کردهکشورھایی که شما تا کنون به آنھا مسافرت

ھای تروریستی   با گروهاید، یا ھای تعليم تروریسم بوده در اردوگاهکه آیا شما در آنجا این امر 

 المللی ھا را متعلق به تروریسم بين  از شما درباره ارتباط با اشخاصی که آن.اید تماس داشته

 و قصد دارید که  ھایی بوده زمانی عضو چنين گروه اگر که شما .دانند، سوال خواھد شد می

کنيد، بھتر است که از ھمان  ھمين خاطر نيز درخواست پناھندگی می گيری کنيد، و به کناره

  . این را عنوان کنيداول

  

ی، به بخش یآزاد  این معنا نيست که عضویت در ھر سازمان البته به:  توجه داشته باشيد����

 اگر که شما شخصاً در کشتار .شود تروریستی محسوب میمعنای عضویت در یک گروه 

توانيد  اید، می ای غيرنظامی شرکت نداشتهھ ویژه عليه مکان  یا اقدامات تروریستی بهھا انسان

  .درخواست پناھندگی کنيد

  

III .امکان فرار و زندگی در داخل کشور خود. ٥  

  

ھای غير حکومتی تحت تعقيب   خود توسط حکومت یا دستهای از کشور اگر شما در منطقه

توانيد در آلمان پناھندگی   تنھا در صورتی میمحافظت کند، شمانتواند از  و حکومت قرار بگيرید

ای دیگر در امنيت  در کشور خود این امکان را نداشته باشيد، حتا در منطقهکه  بگيرید، وقتی

  .حفاظت کنندھای دوالتی از شما  زندگی کنيد و ارگان

  

 منطقه دیگر ھمآن باشد، در صورتی که در  در این مورد استثناء می: داشته باشيد توجه ����

  .گرسنگی، ب�یای طبيعی یا جنگ داخلی زندگی شما در معرض خطر باشد"د0یلی مانند  به
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IV .روند پناھندگی  

  

IV .تقاضای پناھندگی. ١  

  

IV .ورود. ١.١  

  

. خواھيد پناھنده شوید توانيد بگوید که می مرز میشما در زمان ورود به آلمان در ھمان دم 

پليس کشوری ولی موظف است شما . کرد) رسمی(درخواست کتبی شود  ولی در آنجا نمی

جا باید توجه داشت که پليس  در این.  انتقال دھد،پذیرد ای که پناھجویان را می را به اولين اداره

  :ند، زمانی کهباشد که فرد را اخراج ک چنان موظف می ھمکشوری 

  .آیيد شما از یک کشور امن ثالث می �

  .شما در کشور دیگری ایمن ھستيد، مث�ً اجازه اقامت در کشور دیگری را دارید �

اید و این محکوميت بيشتر از سه  شما در آلمان به حداقل سه سال زندان محکوم شده �

  .سال نيست که سپری شده است

  .شما مدارک کافی برای ورود ندارید �

  

.  ھنگام مسافرت ھوایی و ورود از طریق فرودگاه دیگری وجود دارد:توجه داشته باشيد ����

   !.)Vنگاه کنيد به نکته (

  

IV .درخواست پناھندگی در داخل کشور. ٢. ١  

  

توانيد  می شما –اید  که شما قانونی یا غيرقانونی آمده  بدون توجه به آن–پس از ورود به آلمان 

تقاضای سریع و درخواست ھای گرفتن پناھندگی  یکی از شرط. درخواست پناھندگی بدھيد

  :برای پناھندگی در نزد این ادارات است

  )BAMF(مستقيماً در نزد اداره مربوطه رسيدگی به مھاجرین و فراریان  �

  اداره خارجيان �

معرفی ) BAMF(در اداره پليس که بعداً شما را به اداره رسيدگی به مھاجرین و فراریان  �

  .کند می

اگر که با تاخير درخواست پناھندگی داده شود، این احتمال است که به جریمه نقدی به دليل 

دقيقاً بایست این تاخير را  البته بعدھا در زمان مصاحبه می. محکوم شوید" اقامت غيرمجاز"

 حرف شما را باور نکرده و درخواست  دارد که مسئولين رسيدگیوجودتوضيح داده و این خطر 



 14  

 موارد  ، در این گونه )�.١. IV نگاه شود به نکته( به مثابه تقاضای مجدد محسوب کنندشما را

د0یل پناھندگی را به رسميت نشناسند و تقاضای شما را فقط در چھارچوب توانند  آنھا می

  .مورد رسيدگی قرار دھند" منع اخراج"

  

  دھيد؟ چگونه درخواست می

  شخصاً، �

    .شفاھی و کتبی �

  

ولی شما مجبورید که در موقع .  0زم نيست که د0یل فرار خود را تشریح کنيدشما در ابتدا

اگر با ھواپيما . يدبيان کناید،  آمده) راھی(دادن درخواست، این سوال را که از چه طریقی 

این امر را ثابت کند که شما از تواند به عنوان مدرک  بليت پرواز می. گوئيد اید، این را می آمده

 توصيه مناسبی است اگر که پيش از ورود با یک وکيل یا دفاتر .اید ن ثالث نياميدهیک کشور ام

که درخواست  بعد از این). VIIنگاه شود به نکته . (مشورتی پناھندگی تماس حاصل شود

شما برای مدتی گذرا دھند، مکانی که  یک مکان اوليه پناھندگان تحویل میدادید، شما را به 

  .ددر آن بسر خواھيد بر

  

اند،   اگر شما به محل مورد نظر که شما را به آنجا تقسيم کرده: توجه داشته باشيد����

   !نروید، این امر تاثير منفی بر درخواست شما خواھد داشت

  

 که فرستادن شما به نحوی مشک�ت جسمی یا روانی دارید، بهکه شما   اگر چنان: استثناء����

 یه تائيد در دست داشتنتوانيد با نيست، می مناسب پناھندگیسکونت ھای  این گونه محل

  . شما را در جای دیگری اسکان بدھند0زم پزشکی بخواھيد

  

IV .گاه اخراج تقاضای پناھندگی از داخل بازداشت. ٣. ١  

  

گاه اخراج مکانی است شبيه به زندان که در آن مجرمين بسر نميبرند، بلکه افرادی  بازداشت

توان افراد را تا  ھا می گاه در این نوع بازداشت. برند  شوند، بسر میکه قرار است از آلمان اخراج

 ماه نتوانند حتا با ھمراھی شما اخراج ١٨اگر که شما را در ظرف این . داشت  ماه نگه١٨دت م

نگاه . (آزاد کنند) Duldung(کنند، شما را باید با دادن برگه اقامت مشروط و محدود زمان به نام 

گاه اخراج نيز درخواست  توانيد حتا از درون بازداشت بنابر این شما می). ٥. IVکنيد به نکته 

عدم د0یل "ھا به بھانه  گونه تقاضا این% ٩٩ولی باید بدانيد که . دگی خود را طرح کنيدپناھن

کنند که شما صرفاً  ھای مربوطه از این نقطه حرکت می زیرا که ارگان. شوند رد می" قانع کننده
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کننده   از آلمان به عقب بياندازید ولی در حقيقت د0یل قانعبا این عمل اخراج خود راخواھيد  می

  .ندارید

  

IV .تقاضای مجدد . ٤. ١)Folgeantrag(  

  

نگاه کنيد به ! ( لطفاً در این مورد حتماً یک وکيل را به یاری بطلبيد: توجه داشته باشيد����

  )!.VIIنکته 

ھميشه رد شده باشد، ھنوز این امکان وجود دارد که بار برای  اگر تقاضای پناھجویی یک

ت که عم�ً اسو دشوار ای بغرنج  ولی سير اداری آن به اندازه. تقاضای رسيدگی مجدد بدھد

تواند  درخواست رسيدگی مجدد میگونه  یک دليل عمده این. باید از یاری حقوقی برخوردار بود

  .اسناد جدیدی به دست آمده باشدکه  یا ایناین باشد که شرایط و قوانين تغيير کرده باشد 

  

باید ظرف سه ماه پس از  )Folgeantrag( درخواست رسيدگی مجدد : توجه داشته باشيد����

  .، کتباً داده شود)egruendeWiederaufnahm(اع�م نتيجه د0یل مجدد 

  

IV .مصاحبه. ٢  

  

پروتکل . کنيد دریافت میمدت کوتاھی پس از تقاضای پناھندگی، قراری برای اولين مصاحبه 

. خواھد بود) جواب مثبت یا منفی(گيری  این مصاحبه اوليه زمينه اصلی برای گرفتن تصميم

برای این کار شاید بھترین راه این . این مصاحبه کام�ً آماده کنيدبرای خود را بایست  شما می

کتباً ) VIIه نگاه شود به نکت( باشد که با یک مشاور امور پناھندگی یا با یک وکيل

زیرا از شما تا حد ممکن سوال ! ای به ھمراه تاریخچه تعقيب و پيگرد بنویسيد نامه زندگی

، مسير فرار، ھا ھا، زمان 0زم است که این تاریخچه را با توجه دقيق به مکان بنابر این. شود می

ای  کننده عکه مدارک و اسناد قان  ھنگامی. به خاطر داشته باشيدشاھدھای احتمالی و غيره

چه که  تواند در باور به آن  شما در ارایه مطلب میھای صحبتچگونگی وجود ندارد، تشریح و 

  .گویيد، کمک کند می

  

  :حقوق قانونی شما در مصاحبه پناھندگی

در ھمان آغاز ، بفھميدتوانيد او را  اگر شما به دشواری می. یک مترجم حضور دارد �

  . را بکنيددرخواست مترجم دیگری

 از ھای دھشتناکی را کسانی که دشواریچنين  زیر ھيجده سال، ھم) صغير(رای افراد ب �

ھا  خانم. وجود دارد" فرستاده ویژه" شخصی به عنوان ھا  و خانم)تراوما(اند  سرگذرانده

گر زن  این حق را دارند که برای ترجمه از یک خانم مترجم و برای مصاحبه از مصاحبه



 16  

شما .  است که این موارد را از قبل و کتبی درخواست نمایيدبھتر این. برخوردار شوند

منتھا پرداخت . این حق را دارید که مترجم خود و وکيل خود را برای مصاحبه ھمراه ببرید

 با این حال در طی مصاحبه یک مترجم از .ھا را باید شخصاً تقبل کنيد ھای آن ھزینه

با دادن توانيد  چنين می شما ھم .حضور خواھد داشت) BAMF(جانب اداره پناھندگان 

. از این امکان استفاده کنيد. درخواست کتبی فرد یا افراد مورد اعتماد خود را ھمراه ببرد

شاھدانی شاھد یا دھد و در صورت نياز شما  مینفس   این کار به شما اعتماد به

 )احبهمتن آماده شده در مص(توانيد از امضاء کردن پروتکل   شما می!خواھيد داشت

که  خودداری کنيد، در صورتی که بر این باورید که آن درست نيست یا کامل نيست یا این

شما حتا .  در این زمينه به خود وقت برای فکرکردن بدھيد.درست ترجمه نشده است

 یا یکه آن را امضاء کنيد، توسط مشاور  پيش از آنتوانيد پروتکل را به خانه ببرید و می

  .نمایيدوکيلی کنترل 

  

IV .جواب منفی تقاضای پناھندگی. ٣  

  

 تصميم خود را )BAMF(ھا طول بکشد تا اداره پناھندگی   سالا یاھ این امکان وجود دارد که ماه

اگر که جواب درخواست پناھندگی . شما پناھندگی بگيرید یا خير، اع�م کندکه  مبنی بر این

 از جانب اداره پناھندگی ر آن قيد شده و که جواب منفی دای شما منفی باشد، توسط نامه

)BAMF(شود که تا تاریخ معينی آلمان را ترک کنيد  از شما خواسته می، نوشته شده. 

چه تا آن  اگر چنانشود که  ترک آلمان به شما اع�م می" داوطلبانه"زمان با اع�م این تاریخ  ھم

این بدان معنا است که شما را . رد خواھند کاخراجشما را زمان کشور را ترک نکنيد، با زور 

  .کنند برخ�ف ميل از آلمان بيرون می

  

  :سه دليل برای ردکردن درخواست پناھندگی شما ممکن است

� "unbeachtlich :"و اید من ثالث وارد آلمان شدهاصط�ح ا شما از یکی از کشورھای به 

  .)١. IIIنگاه کنيد به نکته  (.توانستيد در آنجا این تقاضا را بدھيد می

� "offensichtlich unbegruendet:"  

  .)٢. IIIنگاه کنيد به نکته ( .آیيد اصط�ح امن می شما از یک کشور به

  .یا مدارک جعلی نشان ميدھيد. باشد متناقض میکنيد،  د0یلی که شما بيان می

  .گویيد کنيد یا اشتباه می شما درباره ھویت و تابعيت خود سکوت می •

  .کنيد  درخواست پناھندگی میشما تحت نام دیگری •

 به پایان کنيد به این دليل که مدت اقامت شما بزودی شما درخواست پناھندگی می •

  .کردید  این درخواست را میبایست در حالی که پيش از این می. ميرسد

  .اید اید و سریعاً درخواست نکرده شما غير قانونی وارد آلمان شده •
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اید، ارایه  که چرا تاکنون درخواست نداده ای مبنی بر این کننده  شما د0یل قانع: استثناء����

  .کنيد می

مث�ً خود را به ادارات مربوطه . اید شما وظيفه خود را مبنی بر ھمکاری 0زم بجا نياورده •

و درخواستی را که مدارک 0زم   یا این.اید  معرفی نکرده شخصاًھای مربوطه یا محل

  .اید ارایه نکرده

  . این کار را بکنيداید نتوانستهکه چرا  دال بر اینای دارید  کننده د0یل قانع شما : استثناء����

محل سکونت، : شما در ھنگام مصاحبه اط�عات مھم و قابل اھميت را ازجمله •

  . مسافرت، توقف در کشورھای دیگر، درخواست پناھندگی در کشورھای دیگرھای راه

  .اید نيد که چرا پيرامون این موارد سکوت کردهارایه کای  کننده  شما د0یل قانع: استثناء����

ه یا حداقل به سه سال زندان اید  دليل ارتکاب به جرم رسماً اخراج شده شما به •

جنایت عليه بشریت، عليه صلح و جنایت جنگی که مرتکب  محکوم گشته و یا این

  .اید شده

رای ھميشه رد بار ب تان یک شما زیر ھيجده سال ھستيد و تقاضای پناھندگی والدین •

 .باشدشده 

� "unbegruendet " اداره مھاجرین و پناھندگی آلمان)BAMF ( تشخيص دھد که شما از

د0یل ذکر اید با   که نتوانستهنظر حقوقی دارای شرایط دریافت پناھندگی نيستيد، زیرا

 گيرد، بنابر این پناھندگی به شما تعلق نمی. این را ثابت کنيدکافی و برشماری جزئيات 

نتوانسته است درخواست شما را ) BAMF(اداره مھاجرین و پناھندگی آلمان ولی اداره 

  .رد کند "offensichtlich unbegruendet"و " unbeachtlich" ھای تحت عنوان

  

IV .شکایت(اعتراض . ٤(  

  

 )!.VIIنگاه کنيد به نکته شماره ( ! حتماً از یک وکيل کمک بخواھيد: توجه داشته باشيد���� 

  

توانيد عليه جواب منفی تقاضای پناھندگی که توسط اداره پناھندگان و مھاجرین  ما میش

)BAMF(اعتراض کرده و به دادگاه اید  دریافت کرده ،)Verwaltungsgericht (این . شکایت ببرید

 در اغلب )BAMF(کنند، زیرا که اداره اداره پناھندگان و مھاجرین  کار را بسياری از پناھجویان می

  .کند صادر می) منفی(وارد جواب رد م

در رابطه با د0یل جواب منفی شما باید در موقع اعتراض به آن به این موارد توجه داشته 

  :باشيد

� Unbeachtlich:  
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جا  که از آن.) ١. IIIنگاه کنيد به نکته ( امن ثالث اصط�ح  شما به کشور به) فرستادن(اخراج 

شما رود که  رغم شکایت شما صورت بگيرد، منتھا انتظار میتواند علي میاید،  وارد آلمان شده

  .سير پناھندگی را طی کنيدجا  در آن

ظرف . کند اگر که کشور ثالث قابل شناسایی نباشد، سير پناھندگی در آلمان ادامه پيدا می

ھمزمان با این باید درخواستی . یک ھفته باید عليه جواب منفی پناھندگی خود اعتراض کنيد

 Anordnung der aufschiebenden Wirkung der" (به تعویق انداختن تاثير شکایت"بر مبنی 

Klage ( در نزد دادگاه)Verwaltungsgericht (بکنيد. 

  

� offensichtlich unbegruendet 

ھمزمان با این باید . ظرف یک ھفته باید عليه جواب منفی پناھندگی خود اعتراض کنيد

 Anordnung der aufschiebenden" (ق انداختن تاثير شکایتبه تعوی"درخواستی مبنی بر 

Wirkung der Klage ( در نزد دادگاه)Verwaltungsgericht (درخواست "در یک . بکنيد

باید د0یل مھم خود را ارایه کنيد، ھرچند که تا یک ماه فرصت دارید، ) Eilantrag" (اضطراری

اجازه دارید در " درخواست اضطراری "گيری صميمتا زمان ت. ولی این کار را سریع انجام دھيد

را رد کند، شما مجبور به ترک آلمان " درخواست اضطراری"اگر دادگاه این . آْلمان بمانيد

در اعتراض به رد . اعتراض اصلی رسيدگی نشده باشدبه  ھستيد، ھرچند که ھنوز راجع

 دادگاه قانون اساسی فقط یک راه باقی است و آن شکایت بردن به" درخواست اضطراری"

توانيد تا زمان رسيدگی نھایی به  پذیرفته شود، می" درخواست اضطراری" اگر که .باشد می

  .در آلمان بسر ببرید) اصلی(اعتراض اوليه 

  

، نباید شکایت خود را در شود  اگر برای بار دوم به آلمان وارد می: توجه داشته باشيد����

چنين نباید درخواست مجدد  ھم.  پس بگيرید)Verwaltungsgericht( مقابل دادگاه

)Asylfolgeantrag (شما شانس بيشتری خواھيد داشت اگر که د0یل مبنی بر . بکنيد

به دادگاه " Abaenderungsantrag"پناھندگی جدید خود را در یک درخواست معروف به 

)Asylfolgeantrag (ارایه دھيد.  

  

� Unbegruendet  

) !شود رنگ قيد می تاریخ دریافت روی پاکت آبی(ریافت جواب منفی در فاصله دو ھفته پس از د

شما اجازه دارید در طول مدت رسيدگی توسط دادگاه در آلمان . باید نسبت به آن اعتراض کنيد

تاریخ . اگر دادگاه جواب منفی صادر شده را تایيد کند، مجبور ھستيد آلمان را ترک بکنيد. بمانيد

 نرود، شما را  خودتانچه اگر چنان. ز صدور حکم دادگاه خواھد بودترک به مدت یک ماه پس ا

  .گردانند تان بازمیبه کشوربعد از این که اداره خارجيان پاسپورت و مدارک سفر آماده نمود، 
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IV .موانع اخراج . ٥)Abschiebungshindernisse(  

  

به اجبار اخراج کرد، شما را توان  نمی) ھنوز(زمانی که شما مجبورید آلمان را ترک کنيد، اما 

وجود دارد، یک برگه ) Abschiebungshindernisse" (موانع اخراج"زیرا که واقعاً یا از نظر حقوقی 

ای مبتنی  عبارت است از ورقه" Duldung" یک .کنيد دریافت می) Duldung(اقامت موسوم به 

قامت نبوده ولی به این معنا لبته این به معنای دریافت برگه اا.  منتفی شدن موضوع اخراجبر

 از نظر زمانی .باشد است که بودن شما پذیرفته شده است، زیرا که اخراج شما قابل اجرا نمی

"Duldung "که  البته پس از گذشت شش ماه، در صورتی. حداکثر تا شش ماه محدود است

خی از افراد اینک  بر.توان آن را تمدید کرد میھنوز آن د0یل اخراج به قوت خود باقی باشند، 

  .کنند در آلمان زندگی می" Duldung"ھاست که با در دست داشتن  سال

  

  : شوند)Abschiebungshindernisse (توانند مشمول موانع اخراج این موارد می

 دفاع از حریم خانواده و و زناشویی، فرار از سربازی به دليل :موانع حقوقی مانند �

  باورھا و مسائل وجدانی

 نداشتن پاسپورت، پيدا نکردن کشوری که بتوان فرد مربوطه را به :قعی مانندموانع وا �

قانون مربوط به حمایت (جا فرستاد، عدم توانایی مسافرت به دليل بيماری یا آبستنی  آن

  ، نبود فرودگاه و امکان پرواز)از مادران

  

V . قانون موسوم به رسيدگی ویژه در فرودگاه)Flughafensonderverfahren(  

  

پناھجویانی که نوع رسيدگی ویژه در فرودگاه این است که آن دسته از  ھدف از این

offensichtlich unbegruendetنگاه کنيد به نکته (آیند   به شمار میIV .از ورود آنان به .) ٣

این رسيدگی در بخش ترانزیت فرودگاه انجام . آلمان از ھمان فرودگاه ممانعت به عمل آید

 بدین !به معنای ورود به خاک آلمان نيستھموز ا که بخش ترانزیت فرودگاه شود، چر می

تر صورت  شوند، راحت وسيله اخراج آن دسته از پناھجویانی که در این رسيدگی رد می

بسيار مدت آن گونه رسيدگی که   در این.شوند گيرد و به کشورھای خود بازگردانده می می

ورود به آلمان   در این صورت.شود  متقاضيان رسيدگی میبه پرونده)  روز٢٣ (باشد کوتاه می

 تنھا در صورتی امکان پذیر است که یا این مدت سپری شود و یا درخواست پناھندگی فرد

 در طی تمام مدت رسيدگی، شما در بخش ترانزیت فرودگاه بسر خواھيد .قبول شده باشد

چه اسکان شما در فرودگاه  چنان.) ٣. Vه نگاه کنيد به نکت. (بردو اجازه ندارید آن را ترک کنيد

  . پناھندگی را طی خواھيد کردممکن نباشد، سير طبيعی
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V .شود؟ چه کسی وارد سير رسيدگی در فرودگاه می. ١  

  

شوید، وقتی که در  زمانی وارد می) یا رسيدگی ویژه در فرودگاه(در سير رسيدگی در فرودگاه 

! اید فرودگاه ھنوز به این معنا نيست که وارد آلمان شدهدر . دفرودگاه تقاضای پناھندگی بدھي

زمانی که از فرودگاه خارج شده و در از بيرون تقاضای پناھندگی بدھيد، وارد سير رسيدگی 

  ).روال معمولی را طی خواھيد کرد. (ویژه فرودگاه نخواھيد شد

  

  :که زمانیشود  سير ویژه فرودگاه شامل می

. ن کنترل تقاضای پناھندگی کنيد و از کشور امنی آمده باشيدشما در فرودگاه از ماموری �

  .).٢. IIIنگاه کنيد به نکته (

  .شما را ھنگام کنترل مدارک با یک پاسپورت جعلی گرفته باشند �

  .یا ھنگام کنترل پاسپورت و مدارکی ھمراه نداشته باشيد �

  

  :ع�وه بر این یک یک روند ویژه دیگری نيز وجود دارد، اگر که �

نگاه کنيد به . ( اثباتاً از یکی از کشورھای موسوم به امن ثالث وارد شده باشيدشما �

  .).١. IIIنکته 

  

  

V .شود؟ رسيدگی ویژه فرودگاھی کجا انجام می. ٢  

  

  :پذیرد، ولی در اغلب آنان مانند  صورت نمیای آلمانھ رسيدگی به درخواست در ھمه فرودگاه

  دوسلدورف �

  ھامبورگ �

  )فلد نهفرودگاه شو(برلين  �

  مونيخ �

جا  از آن). با شھر فرانکفورت در کنار رود اودر اشتباه نشود(فرانکفورت در کنار رود ماین  �

 مقصد اصلی بيشتر کشورھایی است که از آنھا پناھجو فرانکفورتمرکزی که فرودگاه 

جا انجام   اینھای فرودگاھی نيز در آید، بيشترین سير رسيدگی به پرونده به آلمان می

  .يردگ می
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V .وضع اسکان در فرودگاه. ٣  

  

نگاه ( offensichtlich unbegruendetدرصورتی که تقاضای پناھندگی شما تحت عنوان  �

رد شده باشد ولی این امکان نباشد که اخراج شوید، ممکن است  .)٣. IVکنيد به نکته 

 یک و بایدمث�ً شما مدارکی ندارید .  روز در داخل فرودگاه بسر ببرید٢٣که بيش از 

  .، در این ارتباط باید با نمایندگی کشورھا تماس حاصل گرددپاسپورت المثنی صادر گردد

بایست از نظر پزشکی درباره  چه شما از نظر روانی یا جسمی مریض باشيد، می چنان �

  .شما تصميم گرفته شود که چگونه باید با شما رفتار شود

  

  :)ماین(برای مثال در فرودگاه فرانکفورت  �

این محل توسط یک شرکت . باشد محل اسکان پناھجویان در خارج از ساختمان فرودگاه می

چنين پليس  ھم. شود محافظتی که از جانب دولت محلی تعيين شده است، اداره و کنترل می

توان  جا می در این.  نفر را دارد١٠٠این مکان گنجایش . دکن کشوری آلمان نيز از آن مراقبت می

 در برلن ولی چنين امری ممکن . تعيين شود م�قات داشت، منتھا باید قب�ً وقتیحتا م�قات

ھا، و سالن برای نماز  مکان اشاره شده در فرانکفورت دارای اتاق نشيمن، اتاق بچه! نيست

ع�وه براین یک . توان ورزش کرد خواندن، محل بازی کودکان و حياط کوچکی است که در آن می

خرید نوشابه و سيگار وجود ) اتومات(ھای   ھمگانی به ھمراه دستگاهتلفن عمومی در بخش

  !توانيد محوطه را ترک کنيد ھا نرده ندارند، شما نمی ھرچند که پنجره. دارد

  

V .فرودگاھی"رسيدگی به درخواست . ٤) "Flughafenverfahren(  

  

 کهی از ھواپيماھا زیرا در برخ. ممکن است که این قضيه در ھمان پای ھواپيما صورت بگيرد

تواند  پليش کشوری میتوانند دارای سرشينانی باشند که بخواھند پناھنده شوند،  می

اگر در این لحظه خود را به عنوان پناھجو معرفی .  قبل از پياده شدن، کنترل کندسرنشينان را

ین حالت حتا در بدتر! اید اصط�ح وارد سير پناھندگی فرودگاه نشده  که ھنوز بهجا کنيد، از آن

. ممکن است اص�ً به شما اجازه خروج از ھواپيما را ندھند و با ھمان ماشين شما را بازگردانند

  ).شود که به اصط�ح کشور امن محسوب میاید  به این دليل که مث�ً از کشوری آمده(

  

ناھندگی اگر در ھواپيما، یا در بخش ترانزیت ھنگام کنترل پاسپورت خود را به عنوان متقاضی پ

آنھا . کنند و از شما بازجویی میشوید،  نگاری می معرفی کنيد، توسط پليس کشوری انگشت
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تقاضای  )BAMF(باید به شما این امکان را بدھند تا در نزد اداره مھاجرین و پناھندگان 

  .پناھندگی بدھيد

  

V .نگاری توسط پليس کشوری آلمان شناسایی و انگشت. ١. ٤  

  

  :معنا است کهشناسایی به این 

  شود، مشخصات شما ثبت می �

  ،گيرند از شما عکس می �

  شوید، نگاری می انگشت �

برای تشخيص سن ممکن است که از شما عکسبرداری استخوان  �

)Roentgenuntersuchung (بکنند .  

  .امکان دارد مورد بازجویی بدنی قرار بگيرید �

  

نب یک مرد مورد بازجویی بدنی  به عنوان زن مجبور نيستيد که از جا: توجه داشته باشيد����

  .قرار بگيرید، شما این حق را دارید که توسط یک خانم مورد بازجویی بدنی قرار گيرید

  

دھيد که حامله ھستيد، لطفاً این را بگویيد تا  می  اگر شما احتمال: توجه داشته باشيد����

  !ھنگام عکسبرداری مورد توجه قرار بگيرد

  

  

V .ط پليس کشوریاولين بازجویی توس. ٢. ٤  

  

اولين بازجویی ممکن است که ب�فاصله پس از نشستن ھواپيما، ساعاتی بعد یا روزھای بعد 

 کارکنان پليس .رس باشد یا خير اغلب به این بستگی دارد که مترجم در دست. صورت بگيرد

  :پرسند مرزی سپس از شما این موارد را می

  د0یل و انگيزه شما از فرار، �

  یا امناصط�ح امن ما، تا تشخيص دھند که آیا شما از یک کشور بهمسير مسافرت ش �

  .).٢. III، ١. IIIنگاه کنيد به نکته  (اید یا خير ثالث آمده

  

دليل این بازجویی فقط این است که تشخيص داده شود که آیا در مورد شما مسائلی وجود 

این امر این امکان وجود دارد که عليرغم . دارد که با تکيه بر آن مانع ورود شما به آلمان بشود

چند روز یا چند ھفته در محل اسکان فرودگاه بمانيد، تا زمانی که امکانی برای بازگرداندن شما 

  .آیيد، معلوم نباشد و این زمانی است که ھویت یا کشوری که شما از آن می. پيدا شود
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V .مصاحبه توسط اداره مھاجرین و پناھندگان . ٣. ٤)BAMF(  

  

  !)VIIنگاه کنيد به نکته . ( لطفاً حتماً یک وکيل بگيرید:توجه داشته باشيد ����

  

در فرودگاه ع�وه بر بازجویی اوليه توسط پليس کشوری ) BAMF(اداره مھاجرین و پناھندگان 

 روز ٢پس از این اداره مربوطه باید ظرف . دھد یک مصاحبه حضوری نيز با شما انجام می

  !تصميم خود را صادر کند

  

شما ) BAMF( برای مصاحبه حضوری اداره مھاجرین و پناھندگی : توجه داشته باشيد����

اغلب .  دقيق و عينی صورت بگيردبایست حتماً یک وکيل را به کمک بگيرید، تا یک مصاحبه می

 منتھا خود شما باید .شود  انتخاب میی اجتماعی فرودگاه وکيلدفترگونه است که توسط  این

، زیرا که پليس کشوری موظف است ھنگام بازجویی ھيدخوا کنون وکيل میعنوان کنيد که ا

چه   چنان.یادآوری کندتوانيد با یک وکيل تماس حاصل کنيد،   که می زمينه ایناوليه شما را در

 آن مورد قبول واقع شما توانایی پرداخت ھزینه وکيل را نداشته باشيد، پرداخت ھزینه

  .شود می

  

V .(اداره مھاجرین و پناھندگان ) تصميم(حکم . ٤. ٤BAMF(  

  

  :شود، اگر از ورود شما به آلمان جلوگيری می

نگاه کنيد به . ( بدون دليل باشدoffensichtlich unbegruendetتقاضای پناھندگی شما  �

  .).٣. IVنکته 

 عليه این تصميم توانيد شما می. پليس کشوری به شما در این باره به شما توضيح خواھد داد

توانيد ع�وه بر این ت�ش نمایيد،  شما می.). ٤. IV نگاه کنيد به نکته. (تراض کنيداع

)einstweiligen Rechtsschutz (در جریان و سير پناھندگی تواند  این عمل می. درخواست کنيد

  .شودمانع اخراج شما 

  

  :که شود، وقتی اجازه ورود به شما داده می

  .نشود offensichtlich unbegruendetتقاضای پناھندگی شما شامل  �

به تواند  به پليس کشوری اط�ع دھد که نمی) BAMF(اداره مھاجرین و پناھندگی  �

مث�ً به این دليل که مورد مربوطه دشوار و بغرنج است یا این . سرعت رای صادر کند

  .مورد به تحقيقات بيشتری محتاج است

  .ز تصميمی گرفته نشده باشد روز از دادن درخواست پناھندگی، ھنو٢پس از گذشت  �
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  . روز به شکایت شما رسيدگی کند١٤دادگاه قانون اساسی در ظرف  �

 einstweiliger(اگر که شما بعد از دریافت جواب منفی در دادن درخواست  �

Rechtsschutz (اید موفق بوده.  

  

V .رسيدگی در دادگاه . ٥)Gerichtliches Verfahren(  

  

  .)!VIIنگاه کنيد به نکته . ( یک وکيل بگيرید حتماً: توجه داشته باشيد����

شود و به ھمين خاطر   کشور امن محسوب میآیيد که به اصط�ح اگر که شما از کشوری می

منتقل نشده ) BAMF(درخواست شما توسط پليس کشوری به اداره مھاجرین و پناھندگی 

ون که تقاضای شما بدھيد با این مضم) Eilantrag(است، حتماً بایست یک درخواست عاجل 

برای رسيدگی منتقل شده و تا زمان رسيدگی به ) BAMF(به اداره مھاجرین و پناھندگی 

  .تقاضای پناھندگی از آلمان اخراج نشوید

  

V .رای دادگاه اداری . ١. ٥)Verwaltungsgericht(  

  

  .)!VIIنگاه کنيد به نکته . ( لطفاً یک وکيل را به یاری بخواھيد: توجه داشته باشيد����

  تقاضای شما را تحت عنوان) BAMF(چه اداره مھاجرین و پناھندگی  چنان

offensichtlich unbegruendetرد کند :  

یک درخواست ) Verwaltungsgericht( روز وقت دارید که در مقابل دادگاه اداری ٣فقط  �

  .بدھيد) Rechtschutz(عاجل برای حفاظت حقوقی 

  به ورود یا عدم ورود شما رای صادر کند، جع روز را١٤اگر دادگاه اداری ظرف  �

  . روزه برای اثبات د0یل درخواست کنيد٤توانيد بعد از صدور این رای یک فرصت  می �

  :چه اجازه ورود به شما داده شود چنان

  .درباره تقاضای پناھندگی شما بعداً تصميم گيری خواھد شد �

  

  :چه اجازه ورود به شما داده نشود چنان

 ،انيد به این رای اعتراض کنيدتو دیگر نمی �

توانيد تقاضای  فقط در صورت به دست آمدن اسناد و مدارک و د0یل جدیدتری می �

  .منتھا اميد موفقيت در این مورد، بسيار ضعيف است. رسيدگی مجدد بدھيد

  

اگر که . تواند به دادگاه قانون اساسی شکایت ببرد اگر تقاضای شما رد شود، وکيل شما می

کند، وکيل باید در مقابل ھمان دادگاه درخواستی  اج در این فاصله شما را تھدید میخطر اخر
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چنان  تا زمان صادر شدن رای ھم. این تصميم بدھد) به تعویق انداختن(مبنی بر منتفی کردن 

  . فرودگاه بسر ببرید داده شده دربایست در محل اسکان می

  

بعدی نسبت به این تصميم نيز از جانب دادگاه اگر تقاضای پناھندگی شما رد شود و اعتراضات 

  . رد شود، در این صورت باید آلمان را ترک کنيد

  

  

   

     

  

  

   

    

  

    

  

   

     

   

  

  

     

  

     

 

   

  

  

  



 26  

  

  جم�ت و اصط�حات مھم به زبان آلمانی

 
 

 به آلمانی
AUF DEUTSCH 

 تلفظ
AUSSPRACHE 

 ترجمه فارسی
UEBERSETZUNG 

Guten Tag! روز بخير !گگوتن تا!  

Wie geht es Ihnen? حال شما چطور است؟ وی گت اس اینن؟ 

Mir geht es gut. حال من خوب است .ميير گت اس گوت. 

Mir geht es schlecht! حال من خوب نيست !مير گت اس شلشت! 

Ich habe keinen Pass. من پاسپورت ندارم .ایش ھابه کاینن پاس. 

Mein Pass ist bei...... است... پاسپورت من نزد ...ماین پاس ایست بای. 

Ich moechte von einer Frau 
durchsucht werden. 

ایش موشته فون آینه فراو 
 .دورخزوخت وردن

خواھم که یک خانم مرا  من می
 . بازرسی بدنی بکند

Ich moechte einen 
Dolmetscher. 

 .خواھم من یک مترجم می .چر ایش موشته آینن دولمه

Sprechen Sie..........? صحبت ... آیا شما به زبان ؟...شن زی اشپره
 کنيد؟ می

Ich spreche ........ کنم صحبت می... من به زبان ...شه ایش اشپره. 

Ich moechte einen Anwalt. خواھم من یک وکيل می .والت ایش موشته آینن ان. 

Ich moechte Asyl 
beantragen. 

خواھم تقاضای  من می .انتراگن ل بهایش موشته آزوی
 .پناھندگی کنم

Bitte sagen Sie am Telefon, 
wo ich hier bin. 

، وُ ایش فون بيته زاگن زی ام تله
  .بين

لطفاً تلفنی به من بگوید که در 
 !کجا ھستم

Ich habe Angst. ترسم من می .ایش ھابه آنگست. 

Wo ist .................? کجا است؟... طفاً ل ؟...وُ ایست 

Ich brauche............. دارم... من احتياج به ... ایش برآوخه. 

Ich suche............... گردم می... من به دنبال ...ایش زوُخه. 

Ich bin muede, kann ich mich 
bitte ausruhen. 

ایش بين مُوده، کَن ایش ميش 
  .ن بيته آوسروھه

 توانم من خسته ھستم، می
 .قدری اسراحت بکنم

Ich habe Hunger. من گرسنه ھستم .ایش ھابه ھونگر. 

Ich habe Durst. من تشنه ھستم .ایش ھابه دوُرست. 

Wo ist die Toilette? توالت کجا است؟ وُ ایست دی توالته؟ 

Kann ich mich bitte duschen/ 
waschen? 

 بشورم؟/مدوش بگيرتوانم  آیا می کَن ایش ميش بيته دوُشن؟
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Kann ich telefonieren? توانم تلفن کنم؟ آیا می ن؟ فونيره کَن ایش تله 

Ich habe kein Geld. من پول ندارم .ایش ھابه کآین گلد. 

Ich bin schwanger. من حامله ھستم .ایش بين شوآنگر. 

Ich bin………Jahre alt. ساله ھستم... من .یاره آلت... ایش بين. 

Ich bin krank. من مریض ھستم .ایش بين کرانک. 

Ich brauche Medikamente. من به دارو احتياج دارم .کامنته ایش برآوخه مدی. 

Ich habe Schmerzen. درد دارم... من .ایش ھابه شمرتسن. 

Wo ist…….? کجا است؟...  ؟...وُ ایست 

Ich komme aus…… آیم می... من از ...ایش کومه آوس. 

   

Arzt پزشک(دکتر  آرتس( 

Apotheke داروخانه که اپوت 

Beratungsstelle محل مشاوره براتونگ اشتله 

Polizei پليس پوليسآی 

Botschaft سفارت بودشافت 

Anwalt وکيل انوآلت 

Dolmetscher مترجم چر هدُولم 

Mann مرد مان 

Frau زن فرائو 

   

Abschiebung ردنبيرون ک(اخراج کردن  ابشيبونگ( 

Asylbewerberheim پناھندگی) محل(خانه  بوربرھایم ازول 

Antragbescheinigung برگه تایيدیه انتراگزبشاینيکونگ 

Antrag stellen درخواست کتبی دادن انتراگ اشتلن 

Widerspruch einlegen اعتراض عليه حکم ویدراشپروخ آینليگن 
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  ھای مھم مربوط به پناھندگی آدرس

 
POLITISCHE INTERESSENVERTRETER FUER ASYLSUCHENDE. BUNDESWEITE 

ORGANISATIONEN 
. کنند گروھای که در آلمان فدرال از نظر سياسی پناھجویان را نمایندگی می  

 الملل عفو بين
amnesty international 
Sektion der Bundesrepublik 
Deutschland e. V. 
Heerstraße 178, 53111 Bonn 
Tel.:0228/ 98 373-0 
Fax: 0228/ 63 00 36 
E-Mail: info@amnesty.de 
www.amnesty.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der 
Kirche  
Zossener Straße 65, 10961 Berlin 
Tel.: 030/ 691 41 83 
Fax: 030/ 69 04 10 18 
E-Mail: info@kirchenasyl.de 
www.kirchenasyl.de 

Internationale Liga fuer 
Menschenrechte 
Haus der Demokratie und 
Menschenrechte 
Greifswalder Str.4, 10405 Berlin 
Tel.: 030/ 39 62-122 
Fax: 030/ 39 62-147 
E-Mail: vorstand@ilmr.org 
www.ilmr.org 

Pro Asyl 
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
fuer Fluechtlinge e.V. 
Postfach 160624, 60069 Frankfurt M. 
Tel: 069/230688 
Fax: 069/230650 
Email: proasyl@proasyl.de www.proasyl.de 

Jesuiten-Fluechtlingsdienst 
Witzlebensstr. 30a,  14057 Berlin 
Tel:030/ 3260-2590 
www.Jesuiten-fluechtlingsdienst.de 
 

ADB-Antidiskriminierungsbuero Berlin 
e.V. 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin 
Tel:030/204 25 11 
Fax: 030/204 25 11 
E-Mail: adb_berlin@gmx.de 
www.adb.de 

BBZ-Beratungs-und 
Betreuungszentrum fuer junge 
Fluechtlinge 
Turmstraße 73, 10551 Berlin 
Tel:030/ 66 64 07 -20/-21/-22 
Fax: 030/ 66 64 07 24 
E-Mail: wegebbz@freenet.de 

Evangelische Galilaea-Samariter-
Kirchengemeinde 
Samariterstraße 27, 10247 Berlin 
Tel:030/ 426 77 75 
Fax:030/ 42 01 56 58 
E- mail: e.pohl@galilaea-samariter.de 

KuB-Kontakt-und Beratunggsstelle fuer 
auslaendische Fluechtlinge e.V. 
Oranienstraße 159, 10969 Berlin 
Tel: 030/ 61 49-0/-04 
Fax:030/ 615 45 34 
E-Mail:kub.berlin@web.de 
 

Oase Pankow e.V.-Beratungs- und 
Begegnungsstaette fuer MigrantInnen, 
Bildungs- und Integrationsprojekt 
Schoenfließer Straße 7, 10439 Berlin 
Tel:030/471 40 71 
Fax:030/47 00 25 50 
E-Mail: kontakt@oasepankow.de 
oasepankow@compuserve.de 
www.oase-pankow.de 

 رسانی کردستان انجمن فرھنگی و یاری
Kurdistan Kultur-und Hilfsverein e.V. 
Paul-Linke-Ufer 44a, 10999 Berlin 
Tel:030/618 92 07 
Fax: 030/611 33 19 
E-Mail:office@kkh-ev.de 
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www.kkh-ev.de 
 

FLUECHTLINGSRAETE IN VERSCHIEDENEN STAEDTEN  
 شوراھای پناھندگی در شھرھای مختلف

 
Baden-Wuerttemberg: Fluechtlingsrat 
Geschaeftsstelle 
Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart 
Tel: 0711/ 5532834 
Fax: 0711/ 5532835 
Email: info@fluechtlingsrat-bw.de 
www.fluechtlingsrat-bw.de 

Bayern: Fluechtlingsrat 
Augsburger Str.13, 80337 Muenchen 
Tel.: 087/ 76 22 34 
Fax:087/ 76 22 36 
E-Mail: bfr@ibu.de 
www.fluechtlingsrat-bayern.de 

Berlin: Fluechtlingsrat 
Georgenkirchstr.69-70, 10249 Berlin 
Tel.: 030/ 24 34 45 76-2 
Fax: 030/ 24 34 45 76-3 
E-Mail: buero@fluechtlingsrat-berlin.de 
www.fluechtlingsrat-berlin.de 

Brandenburg: Fluechtlingsrat 
Eisenhartstr.13, 14469 Potsdam 
Tel.+ Fax: 0331/ 7164 99 
E-Mail: fluechtlingsratbrb@jpberlin.de 
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 
 

Bremen: Fluechtlingsrat 
c/o OEkumenische Auslaenderarbeit  
Bremen e.V. 
Berckstr. 27,  28359 Bremen 
Tel. + Fax: 0421/ 800700 4 
fluechtlingsarbeit@kirche-bremen.de 
 

Hamburg: Fluechtlingsrat  
c/o Werkstatt 3 
Nernstweg 32-34, 3.Stock, 22765 Hamburg 
Tel.: 040/ 43 15 87 
Fax: 040/ 430 44 90 
info@fluechtlingsrat-hamburg.de 
www.fluechtlingsrat-hamburg.de 

Hessen: Fluechtlingsrat  
Frankfurter Str.46, 35037 Marburg 
Tel.:06421/ 16 69 02 
Fax: 06421/ 16 69 03 
E-Mail: hfr@fr-hessen.de 
www.fr-hessen.de 

Mecklenburg-Vorpommern: 
Fluechtlingsrat Postfach 11 02 29, 19002 
Schwerin 
Tel: 0385/ 58 15 790 
Fax: 0385/ 58 15 791 
E-Mail: flue-rat.m-v@t-online.de 
www.fluechtlingsrat-mv.de 

Niedersachsen: Fluechtlingsrat 
Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim 
Tel: 05121/ 15 605 
Fax: 05121/ 31 609 
E-Mail: nds@nds-fluerat.org 
www.nda-fluerat.org 

Nordrhein-Westfalen: Fluechtlingsrat  
Bullmannaue 11, 45327 Essen 
Tel: 0201/ 89 908-0 
Fax: 0201/ 89 908-15 
E-Mail: info@frnrw.de 
www.fluechtlingsrat-nrw.de 

Rheinland-Pfalz: Arbeitskreis Asyl 
Postfach 2851, 55516 Bad Kreuznach 
Tel: 0671/ 84 59 153 
Fax: 0671/84 59 154 
E-Mail: info@asyl-rlp.org 
www.asyl-rlp.org 

Saarland: Fluechtlingsrat  
Kaiser Friedrich Ring 46, 66740 Saarlouis 
Tel: 06831/ 4877938 
Fax: 06831/ 4877939 E-Mail: fluechtling-
srat@asyl-saar.de 
www.asyl-saar.de 

Sachsen: Fluechtlingsrat 
Kreischaerstr. 3, 01219 Dresden 
Tel. 0351/ 469 26 07 
Fax: 0351/ 469 25 08 
E-Mail: sfrev@t-online 
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de 

Sachsen-Anhalt: Fluechtlingsrat 
Schellingstr.3-4, 39104 Magdeburg 
Tel: 0391/ 537 12 79 
Fax: 0391/ 537 12 80 
E-Mail: frsa-magdeburg@web.de 
www.fluechtlingsrat-Isa.de 

Schleswig-Holstein: Fluechtlingsrat 
Oldenburg Str. 25, 24143 Kiel 
Tel: 0431/ 73 50 00 

Thueringen: Fluechtlingsrat 
Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt 
Tel: 0361/ 21 727-20 



 30  

Fax: 0431/ 73 60 77 
E-Mail: office@frsh.de 
www.frsh.de 

Fax: 0361/ 21 727-27 
E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de 
www.fluechtlingsrat-thr.de 

 
 

WICHTIGE INTERNET-ADRESSEN ھای مھم در اینترنت آدرس  
 
Das Internet macht es moeglich! Weitere Informationen zum Thema Asyl finden Sie im 
Internet. Als wichtige Web-Adressen empfehlen wir: 
 
Informationen zur Asylpolitik, zum 
Asylverfahren, Fluechtlingen, mit 
wichtigen Links zu den regionalen 
Strukturen: 
www.asyl.net 
www.asylnetz.de 
www.proasyl.de 

Herkunftslaender: 
www.amnesty.de 
www.amnesty.org 
www.ecoi.net 
www.gfbv.de 
www.refugees.org 
www.sfh-osar.ch 
www.unhcr.org  

Europa: 
www.ecre.org (Zusammenschluss der 
nationalen Fluechtlingsorganisationen in 
Europa) 
www.europa.eu.int  (Europaeische Union) 

Unbegleitete 
Minderjaehrige Fluechtlinge: 
www.b-umf.de 
www.tdh.de 

Kirchenasyl: 
www.kirchenasyl.de 

Zuwanderung: 
www.zuwanderung.de 

Bleiberechtskampagne: 
www.hier.geblieben.net 

 

 


