
دوستان عزیز
قانون پناهندگی جدیدی توسط احزاب محافظه کار آلمان در حال اجرا است که بایستی
17پناهجویان از آن مطلع شوند، این متن ترجمه مختصری است از آنچه در تاریخ 

:سپتامبر منتشر شده است

 هستند ،هرگونه3تمام پناهندگانی که تحت قانون پناهندگی مشمول قانون دوبلین  -1
رفاه اجتماعی اعم از حق مسکن ،پول نقد،هزینه های درمانی را نخواهند داشت و
تنها هزینه های مربوط به بازگشت و هزینه بلیط برگشت تامین می شود. بنظر میرسد
.این قانون از آنچه تا به امروز اعمال میشده است ،سختگیرانه تر شده است

دولتمردان آلمان یک وضعیت اقامت جدید(تعهد پذیرش ترک خاک آلمان) را ایجاد -2
می کنند ،تا اگر یک پناهنده اجازه نداشت تا بیشتر در خاک آلمان زندگی کند حتی
اگر کار داشته باشد آن را از دست خواهد داد و تمام امکانات رفاهی وآموزشی را
هم هستند"DulDung" نیز شامل خواهد شد. این قانون حتی بر روی پرونده کسانی که
.تاثیر میگذارد

طبق قانون جدیدی که دولتمردان آلمان مد نظر دارند: اگر یک پناهنده حکم -3
اخراجش صادر شود در اینحالت کارش را از دست خواهد داد و تمام امکانات حتی کمک
های سوسیالی هم از او گرفته خواهد شد.حتی اگر برای اداره امور اتباع خارجی
مشخص شود که فرد پناهجو صرفا جهت برخورداری از رفاه اجتماعی به آلمان مسافرت
.کرده یا اینکه معلوم شود کشورش از جمله کشورهای امن محسوب میشود

در مقابل به قصد سرعت بخشیدن به روند پروسه پناهندگی پیش نویس قانونی در -4
یا همان گواهی موقت در مورد ( BÜMA) اداره فدرال ارائه شده که به آن در اصطل ح
ثبت نام بعنوان پناهجو گفته میشود. طبق این تعرفه مردم باید منتظر بمانند تا
.طبق این  قانون حق پناهندگی به ایشان داده شود

این پیش نویس همچنین به پلیس مرزی آلمان اجازه می دهد تا کشورهای عضو - 5
پذیرنده پناهنده را شناسایی کرده و نسبت به زندانی و اخراج کردن افراد بدون
.سیر مراحل قانونی اقدام کنند

پناهجویان موظف هستند تا در مکانی که به عنوان مرکز پذیرش شناخته میشود -6
 ماه میباشد و در این مدت مایحتاج خود را اعم6اقامت داشته باشند که این مدت 

از لباس و خوراک از طریق کوپن در اختیار خواهند داشت و افرادی که از کشورهای
.امن آمده باشند ،شناسایی و بازگردانده خواهند شد

آنها میخواهند تا دوباره آنچه بعنوان تعهد اقامت مطر ح بوده است را به جریان -7
.بیاندازند در حالی که این موضوع منتفی شده بود

آنها میخواهند این اجازه را داشته باشند تا پناهندگانی را که از طریق هوایی -8
.وارد میشوند را دستگیر کنند

 کشور آلبانی ،کزوو ،مونته نگرو را به لیست کشورهای امن3آنها میخواهند تا  -9
.اضافه کنند

مقامات اداره امور اتباع خارجی دیگر نیازی به اعلم  جهت اخراج افراد -10
هم هستند بدون در " DulDung " نخواهند داشت واین مورد حتی در خصوص افرادی که
.نظر گرفتن مدت حضورشان عملی خواهد بود

.از حضور شما خوشحال خواهیم شد


