STOP
நாடு கடத்தலை நிறுத்து
உடனடியாக ஹெசன் மாநிலத்திலும் நாடு தழுவிய ரீதியிலும் கட்டாய
நாடுகடத்தலை நிறுத்து
கவனயீர்ப்புப்போராட்டம்.
16.06.2021 மாலை 5.00 மணிக்கு வீஸ்பாடன் ஹெசன் மாநில பாராளுமன்ற எதிரிலிருக்கும் டென்ச
முற்றவெளியில் நடைபெறுகிறது

ஹெசன்மாநில நாடுகடத்தல் சட்டங்கள் ஊழல் நிறைந்ததாகவும் மனிதாபிமானமற்றதாகவும்
இருக்கிறது.
கொரோனா பெருந்தொற்று பல சமூக சேவைகளையும் செயலிழக்க வைத்திருக்கிறது. அத்துடன்
பெரும் உயிராபத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஹெசன் மாநில அரசு இவை எதனையும்
கவனத்தில் எடுக்காமல் தீவிரமாக நாடுகடத்தலை நடைமுறைப்படுத்திவருகிறது.
நாடுகடத்தல் சமூகங்களை, குடும்பங்களை, கல்விநிலையங்களை மற்றும் வேலைத்தலங்களைப்
பிரிக்கிறது.
நாடுகடத்தப்படுபவர்கள் சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டு வன்முறையாக மனிதாபிமானமற்ற
முறைகளில் நாடுகடத்தப்படுகிறார்கள். இந்த நாடுகடத்தலும், அதுசார்ந்த பயங்களும்
சமூகங்களையே பாதிக்கிறது.
இவர்களின் தவறான அணுகு முறைகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுக்கள்.
சோமாலியா, எத்தியோப்பியா இலங்கை மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற போரினால்
பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பற்ற நாடுகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அகதிகள் நாடு
கடத்தப்படுகிறார்கள்.
பல ஆண்டுகளாக ஜேர்மன் சட்டங்களை மதித்து இங்குள்ள சமூகங்களுடன் தம்மை
இணைத்துக்கொண்டு வாழ்பவர்கள்கூட நாடுகடத்தப்படுகிறார்கள்.
அத்துடன் நாடு கடத்தும் அதிகாரிகள் குடும்பங்களைக் குழந்தைகளைப் பிரித்து தனியே
விமானங்களில் ஏற்றுகிறார்கள்.
பெரும்பாலான அகதிகளுக்கும் வேலைசெய்வதற்கான அனுமதிப்பத்திரம் கொடுக்காமல் அல்லது
புதுப்பிக்க மறுக்கப்படுவதன்மூலம் அவர்கள் ஜேர்மனியில் தங்குமிட அனுமதி கோருவதற்கான
சட்டரீதியான தகமை இழக்கவைக்கப்படுகிறார்கள்.
வதிவிட அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பல அகதிகள் கைதுசெய்யப்பட்டு நீண்டகாலம் சிறைகளில்
அடைக்கப்படுகிறார்கள். இதன்மூலம் அவர்கள் சட்டத்தரணிகளை தொடர்புகொண்டு தமக்கான
சட்ட உதவிகள் பெற்றுக்கொள்ளமுடியாத நிலை உண்டாகிறது, அகதிகளுக்கு உதவிகள் செய்யும்
சமூக சேவகர்கள் இவர்களை தொடர்புகொண்டு உதவி செய்யமுடியாத நிலை
உண்டாக்கப்படுகிறது.
டார்ம்ஸ்ரட்டிலுள்ள கைது செய்யப்பட்ட அகதிகளை தடுத்துவைக்கும் சிறைச்சாலை 80 கைதிகளை
சிறைவைக்குமளவிற்கு பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த 18 மாதங்களில் கைதுசெய்யப்பட்டு நாடுகடத்தப்படுவதற்காக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்
அகதிகளின் எண்ணிக்கை மூன்று மடங்காகியிருக்கிறது.
இதன்மூலம் எதிர்காலத்தில் அதிகளவிலான அகதிகள் கைதுசெய்யப்பட்டு நாடுகடத்தப்படுவார்கள்
என்ற அச்சம் உண்டாகிறது.
கட்டாய நாடுகடத்தலை எக்காரணத்திற்காகவும் ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது.
நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இதனைத் தடுப்பதற்கு போராடுவோம்.
( Church Asyl.) தேவாலயங்களிலும் எமது வீடுகளிலும் இந்த அகதிகளுக்கு தற்காலிக
தங்குமிடவசதிகளை ஏற்படுத்த முயற்சிசெய்வோம்.
கட்டாய நாடுகடத்தலைத் தடுத்து கைதுசெய்யப்பாட்டிருக்கும் அகதிகளை விடுதலை செய்யவும்,
அகதிகள் சார்பான சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் அரசிடம் கோரிக்கை
வைப்போம் .
16.06.2021 மாலை 5.00 மணிக்கு வீஸ்பாடன் ஹெசன் மாநில பாராளுமன்ற முன்பாக எமது
காத்திரமான எதிர்ப்பை காண்பிப்போம்.
இந்நாட்டில் வாழும் பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்த அகதிகளுக்கு உதவிசெய்யும் நிறுவனத்
தொண்டர்களும் இங்கு உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். அத்துடன் வேறும் பல நிகழ்வுகளும்
இடம்பெற இருக்கின்றன. நீங்களும் இந்தப் போராட்டத்தில் பங்குபற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Signed by:
Afghan Refugees Movement
Agis Darmstadt
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Community for all Darmstadt
Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V.
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Flüchtlingsrat Mainz
Flüchtlingsrat Wiesbaden
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kein mensch ist illegal Darmstadt
kein mensch ist illegal Hanau
kein mensch ist illegal Kassel
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Birgt Koch, Landesvorsitzende der GEW Hessen
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Dr. Michael Wilk, Wiesbaden
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