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Aktion mot deportation:
Låt varje tisdag bli en motståndets dag

Att utföra deportationer är en fascistisk och våldsam
handling där människor på ett extremt sätt offras för att
rensa och stärka nationen. Aktion mot deportation uppmanar
alla individer, nätverk, vängrupper och organisationer
inom och utanför Sveriges gränser att ta egna initiativ för
att stoppa, försvåra eller uppmärksamma deportationer.
Tisdagar är dagar som för många av oss kommit att förknippas med att
människor som har sökt skydd i Sverige deporteras. Människor skickas i
grupp med chartrade flygplan till krigsdrabbade länder.
Vi vill göra varje tisdag till en motståndets dag. Protestera utanför
förvar, på flygplatser eller på gator och torg! Skriv, tala och skrik om det
som händer och gör vad som kan göras för att stoppa det! Kontakta de
inblandade myndigheterna, företag som samarbetar eller genomför deportationerna, kontakta ambassader och be att de upphör med allt samarbete
kring deportationer av flyktingar! Flera av dem som nu sitter på transitavdelningen på Märstas ”förvarsenhet” har uttryckt att de vill att det ska
demonstreras och att vi ska protestera. De säger att även om vi inte lyckas
stoppa just deras deportation så måste vi protestera nu och se till att det
inte händer igen.
Det finns försvinnande lite insyn i vad som sker. Datum för resorna
och information kring arrangemangen undanhålls för allmänheten med ett
påstående från myndighetens sida om att de värnar om ”klienternas säkerhet”. Till och med den som själv ska utvisas får knapphändig information
kring själva deportationen. Men sanningen är att deportationer mörkläggs
för att minska uppmärksamheten. Det finns vittnesuppgifter om övervåld,
självmordsförsök och flyktingar som drogas under resan. Det är Kriminalvården som samordnar resorna, med hjälp av Försvarsmaktens logistik –
det så kallade Kronflyget.
Aktion mot deportation är en folkrörelse som är för en öppen och solidarisk asyl- och migrationspolitik och som kämpar mot det våld som
dagligen utövas i svenska medborgares namn. För att få information kring
deportationer och hur du kan protestera, gå in på aktionmotdeportation.se
eller bli medlem i Aktion mot deportations community på Facebook. x
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Förvar
I Sverige blir asylsökande
som fått avslag på sin ansökan ibland inlåsta i förvar i
väntan på utvisning. Detta
innebär att människor som
inte begått något brott blir
frihetsberövade och inlåsta i
fängelseliknande miljöer,
ofta på obestämd tid.

Sverige har fem förvar – i
Flen, Gävle, Kållered, Märsta
och Åstorp.
2013 togs 4 829 beslut om
förvarstagande i Sverige.
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Jag var helt säker på
att jag skulle tas emot
som en hjälte.
(paus)
Men jag har inte fått ge
några hyllningsintervjuer,
det är ingen som har
gett ut min bok.
Fast jag överlevde.
Och kom fram.
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