
Sınır dışı edilme, Avusturya’da yaşayan
kağıtsız birçok mülteci için büyük bir teh-
like. Birçok mülteci sınır dışı edilme ye karşı
çaresiz olduğunu düşün üyor. Polisin ve
devletin gücü kar şı  sında yapılacak bir şeyin
olma dığına inanıyor. Evet polisin gücü
büyük ama buna rağmen sınır dışı edilmeye
karşı kendini koruma şansın var. Nasıl mı? Aşağıda farklı durumlara karşı, sınır dışı edilme
tehdidi ile karşılaşan mültecilerin buna nasıl karşı koydukları yazılı. Herhangi bir tehlike
anında sana uygun olan yöntemle sınır dışı etme işlemini durdurabilirsin.

1) Özgürsün, günlük yaşamına devam ediyorsun ancak devlet yetkilileri
seni sınır dışı etmeyle tehdit ediyorsa
Böyle bir sorunun olduğunu gizleme! Avukatınla, yasal danışmanınla ya da güven diğin arka -
daş larınla yasal statünle ilgili durumu paylaş. Samimi bulduğun, güve nebileceğin  ar  ka  daş-
 larınla gözaltına alınma ihtimaline karşı neler yapıla bileceğini konuş, birlikte sınır dışı edil-
meye karşı stratejiler geliştirin. Gözaltına alınma riskine karşı 7/24, günün her saati ulaş-
abileceğin kişilerin telefon numarasını kaydet. Bu numaraları her zaman yanında bulundur. 
Unutma! Eğer SEN sınır dışı edilmeye karşı tüm cesaretinle direnirsen, dışarıdaki
dostlarının sana yardım etmek için daha büyük şansı olur. Asla yalnız değilsin!

2) Gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmek üzere hücrede 
(Schubhaft) tutuluyorsan
Bir arkadaşını ve avukatını aramakta özgürsün, bu hakkını kullan! Eğer polis seni engelle-
meye çalışırsa, polise karşı ısrarcı ol. Telefon görüşmesi yapma hakkını engelleyemezler.
Arkadaşına ve avukatına nerede tutulduğunu söyle. Eğer ziyaretçi istiyorsan bunu da belirt.
Bazı mülteciler gözaltındayken serbest kalmak için açlık grevi direnişi başlatıyor ya da
durumlarını protesto etmek için kendilerini yaralıyorlar. Bu tür direnişler kimi durumlarda
işe yarayabilir ancak serbest kalacağının garantisi değildir. Açlık grevi başlatmak ya da ken-
dini yaralamak ileride onarılması güç zararlara yol açabilir. 
Açlık grevi, su, tuz, şeker ve vitamin alımı dışında beslenmeyi reddetmek demektir. Bu
süreç boyunca susadığınız kadar su almak (günde en az 1 litre, en az 4 büyük su bardağı),
günde 2 çay kaşığı tuz (2 gr), 5 yemek kaşığı şeker (100 gr), 1 tatlı kaşığı karbonat ile bir-
likte vitamin kullanımınız yaşamsal önemdedir. Açlık grevinde ölüme gidişi tetikleyen sinir
sisteminin hasarlanmasıdır. B1 başta olmak üzere B1+B6+B12 vitaminleri açlık grevi süre-
since alınırsa sinir sistemi korunur. Koku, ses, ışık hassasiyeti gelişmesi gecikir. Beraberinde
kusmalar ve bilincin bulanması ve ölüm süreci gecikir. Açlığa direnmeniz artar. 
Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktor muayenesi talep edin!
Arkadaşlarınıza ve avukatınıza durumunuzla ilgili bilgi verin ve eğer hasta ya da
yaralıysanız mutlaka sağlığınızla ilgili bilgiler verin.

3) Sınır dışı edileceğinize dair tarih size söylendiyse
Vakit geçirmeden arkadaşlarınızı ve avukatınızı bilgilendirin! Ne zaman sınır dışı
edileceğinizi ve nereye gönderileceğinizi mutlaka avukatınıza ve arkadaşlarınıza söyleyin.

Sınır dışı edilmeyi nasıl durdurabilirsiniz?
Sizi hangi sefer sayılı uçakla sınır dışı etmeyi planladıklarının bilgisini verin. Dostlarınızdan
sınır dışı edilmenizi engellemek için eylem yapmalarını isteyin ve sınır dışı edilmeye karşı
direneceğinizi onlarla da paylaşın.

4) Polis sizi sınır dışı etmek için hava alanına getirdiyse
Polisle bir başınıza kalmışsanız, polise karşı direnmek çok zor olabilir. Böyle durumlarda
polis size karşı güç kullanacaktır. Sınır dışı edilmeye karşı direnen mültecilerden bazılarının
polis tarafından tartaklandığını biliyoruz. Bu yüzden, polisle tek başınızayken sakin olun,
soğuk kanlılığınızı koruyun. Uçağa bindiğiniz anda direnmeye başlamalısınız. Nasıl mı?

5) Sınır dışı edilmeye karşı hava alanında direnin (Çarter uçağına değil,
normal sefer yapan bir uçağa bindirilecekseniz)
Eğer uçağa bindirilmiş ve uçuş personeliyle konuşma şansınız varsa, direnmenin tam
zamanı! Uçağa giden merdivenleri çıkmayı reddedebilir ya da uçağın içine girene kadar be-
kleyebilirsiniz. Uçak personeli ya da herhangi bir yolcu ile konuşmayı deneyin. Onlara du-
rumunuzu anlatın. Uçaktakilere polisin sizi sınır dışı etmeye çalıştığını ve sizin uçağa
binmek istemediğinizi söyleyin. Sınır dışı edilmeye karşı direneceğinizi kesin bir şekilde söy-
leyin. Uçak havalanana kadar oturmayı reddedin ve ayakta durun. Eğer polis sizin uçuş per-
soneli ile konuşmanızı engellemeye çalışırsa durumunuzu yüksek sesle, herkesin
duyabileceği şekilde anlatın ve direneceğinizi söyleyin.
Unutmayın; Uçak personeli, uçuş süresince herhangi bir sorunla karşılaşmak iste-
mez ve en ufak bir sorun çıkmasından bile endişe ederler. Uçuş personelini sizi
uçağa almamaları için ikna etmek genelde kolaydır. Ama unutmayın onlara kesin
bir şekilde UÇMAK İSTEMEDİĞİNİZİ söylemelisiniz. 
Sakın unutmayın; Uçağın kapıları kapandığı anda yanınızdaki polislerin yasal gücü
kalmaz. Uçağın içinde yaşanan her şeyden uçağın pilotu sorumludur. Pilot, siz
uçaktayken uçağı kaldırmama hakkına sahiptir.

6) “Acil çıkış”
Bazı durumlarda, bindirildiğiniz uçak direkt olarak sınır dışı edileceğiniz ülkeye gitmez.
Aktarmalı seferlerde de sınır dışı edilmeyi durdurma şansınız var. Avusturya sınırları dışında,
Avusturya polisinin sizi sınır dışı etmek için güç kullanmaya hakkı yoktur. Kısaca, aktarma
yapılacak uçağa binmeyi REDDEDİN! Aktarma yapacağınız ülkenin polisine diğer uçağa
binmeyeceğinizi ve Avusturya’ya derhal geri dönmek istediğinizi söyleyin.
7) Sınırdışı edilmeyi durdurdunuz, peki şimdi ne olacak?
Eğer polisin elinde gözaltı emir (Schubhaftbescheid) yoksa, sınır dışı engellendiği andan iti-
baren sizi serbest bırakmaları gerekmektedir. Aksi durumda, yani gözaltı emri varsa sizi
sınır dışı hapishanesine (Schubhaft) geri getireceklerdir. Vakit kaybetmeden arkadaşlarınızla
ve avukatınızla iletişime geçin. Onlarla serbest kalmanız için neler yapılabileceğini konuşun.
Unutmayın; Sınır dışı işlemini durdurduysanız bile polis sizi sınır dışı edene kadar vaz-
geçmeyecektir. Ama sınır dışı edilmeyi durdurmak demek gerçekten özgürlüğünüze
kavuşmak ve daha iyi bir yasal statü kazanmak için zaman kazanmak demektir. Asla vaz-
geçmeyin!
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