
NJOFTIM: 

 

Rekomandohet të jeni të kujdesshëm për ata qe preken nga ky dëbim,ju lutemi të informationi 

miqtë, te njohurit dhe familijarët tuaj.   

Kush preket nga dëbimi 

-Persona  që kanë  përfundimisht një pergjigje negative të procesit të azilit.  

-Njerës që jetojne në Austri ne të zezë. 

-Rreziku eshte më i madh per personat të cilët janë njoftuar nga autoritet per tu larguar nga 

Austria. 

 Personat me rekorde kriminale janë me te rezikuarit, por sperjashtohen  edhe personat pa 

rekorde te tilla: 
 

Siutuatat me te rezikeshme, per tu arrestuar per debim. 
 

 Personat qe janë të detyruar te paraqiten herë pas herë ne statcionet të policisë, edhe në 

rastet e bashkëpunimit , janë të rezikuar (gelinderndes Mittel) 

 Per Personat që jane te rezikuar, ështe e rezikëshme  te qëndrojne  në zonat ku policia bën 

kontrolle raciste. Këto ndodhin në vende ,si stationet te trenit ose stationet e  metrove U6. 

Njerës që rezikohen  nga dëbimi duhet të kene kujdes nga reziqet e këtyre vendeve, aq më 

shume kur po planifikohet nje dëbim i masiv nga Austria. 

 “Meldeadresse”, adressa ku ju jeni regjistruar zyrtarisht, do jete vendi i parë ku policia do 

tju kërkoje. 

Si të parandaloni dëbimin tuaj:  

 Kini kujdes nga këto resiqe 

 Informoni avokatin tuaj, shokët, miqtë, familien kur jeni të rezikuar nga dëbimi, që ata të 

kenë mundësi tju ndihmojnë, kur jute  jeni te arrestuar 

 Në qoftëse keni informacione të reja nga vendi juaj që rezikojne personin tuaj, atëhere ti 

përdorni këto për të bere një kërkese të re për azil. 

 Në qoftëse vuani nga ndonjë sëmundje trupore ose mendore, vizitohuni tek mjeku për ta 

vertetuar. Kjo mund të perdoret si nje arsye për te shtyrë deportimin. 

 Në rast arrestimi këni te drejte të kerkoni telefon për informim  te avokatit  ose miqtve ,të 

afermeve tuaj  për rrethanat. 

 Në rast deportimi me avion pasagjeresh rezistoni duke, mos hypur ne avion, duke kerkuar 

te flasesh me pilotin ,qe nuk do te largohesh, duke involvuar pasagjeret te tjere, duke mos 

u ulur ne ndejese, kundershto edhe fizikisht ne qofse eshte e nevojshme. Por te gjitha keto 

nuk mund te beni ne rastin e nje fluturim charter me shume prezencë policie ku kemi te 

mbejme me nje masë të madhe qe deportohet ,ku te cilaet jane te vetmit pasagjere. 

 Disa njeres perdorin perkeqësimin e anes shëndetësore nepermjet greves se urrise, per te 

dale nga burgu i deportimit. Kini kujdes gjatë greves se urrise, pasi mund te shkaktoni 

dëme shendesore te pariparueshme. Çdo njeri duhet te vendos vete sa larg mundet te 

shkoj me resitencen e tij/saj. 

 

E rendësishme: Mos e fshihni rezikunqe ju kanoset nga debimi, flisni me njerës te tjerë edhe 

organizohuni kunder debimit! 

Lëvizja e lire eshte e drejtë e çdo njeriu! 


