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 ما تعداد زیادی گزارش از افرادی که از مرز زمینی بین ترکیه و یونان و از راه رودخانه/ دریای  ایفروس عبور کرده اند دریافت کرده ایم، که بدون فرصت دادن برای

 درخواست پناهندگی برای ایشان، یونان آنها را دوباره به ترکیه برگشت داده است.

 

  اگر پولیس یا اردوی نظامی این کار را میکنند، آنها قانون بینالمللی را میشکنند

 

  این غیر قانونی است ! شما حق دارید هنگامیکه وارد یونان میشود برای پناهندگی درخواست کنید

 

  ما میدانیم که برای بسیاری از مردم ترکیه امن نیست

 
 برگشت دادن از یونان به ترکیه مخصوصًا برای مردم کوردی و همه مردمی خطرناک است گه مخالف دولت ترکیه  هستند. این کار زندگی بسیاری از مردم  کوردی، سوری،

  ایرانی،  افغان و پاکستانی را  را در خطر واقعی قرار میدهد.

 

 ما شنیده ایم که مردم حتا با داشتن اسناد یا مدارک یونانی دوباره به اندازه ١٠٠ کیلومتر در مرز ترکیه برگشت داده شده اند. نه تنها مردمیکه از راه

 ترکیه به یونان سفر میکنند درخطر هستند بلکه تمام کسانیکه میخواهند و یا درخواست برای پناهندگی کرده اند نیز در این خطر قرار دارند حتا

 اشخاصیکه دارای کارت سفید میباشند و به ایفروس سفر کرده اند. ما تعدادی از سرگذشت اشخاص ثبت نام شده را شنیده ایم که دوباره به ترکیه

 برگشت داده شده اند.

 

  با اینکه ما نمیتوانیم ظمانت کنیم که این معلومات شما را کمک خواهد کرد چون جیزی که اتفاق میافتد کامًال غیر قانونی است و بدبختانه ما داستان

  های زیادی از مردم شنیده ایم که دوباره به ترکیه برگشت داده شده اند

 

  با این حال ما فکر میکنیم باری مفید خواهد بود اگر شما این  اقدامات احتیاطی را تعقیب کنید
  کاری که شما میتوانید بکنید اینست

 

 

 قبل از اینکه سفر میکنید  مطمعن شوبد که چند عدد موبایل یا گوشی و کریدت یا شارژ  که به صورت بینالمللی کار کند همراهتان داشته باشید. همیشه

  یک باطری اظافه همراهتان باشد  تا گوشی تان چارج برقی  تمام نکند و همشه تمام اسناد خود را همراه خود داشته باشید.

 

 

 همین که از مرز عبور کردید و احساس کردید که یک جای امن هستید یک سلفی گرفته با اسم، تاریخ تولد، شماره تماس و موقعیت جی پی اس خود

 روی صفحه فیسبوک تان پوست کنید و به هر اندازه که میتوانید با دوستان تان به اشتراک بگذارید اگر امکان داشت دوستان در اروپا، و همچنان عکس

 تان را بفرستید برای صفحه راهنمای پناهندگی.  اگر شما برگشت داده شوید این عکس  منحیث ثبوت استفاده خواهد شد. این نه  امنیت شما را ظمانت

 میکند و نه شما را مطمعنًا قادر به این میسازد که در یونان بمانید، در هر صورت این ثابت میسازد که شما در یونان بودید و میخواستید در یونان

  درخواست برای پناهندگی کنید.

 

 اگر شما توسط پولیس دستگیر شدید کوشش کنید اگر میتوانید به زبان انگلیسی  برایشان توضیع دهید که شما پناهجو هستید، شما در ترکیه امن نیستید و

 میخواهید برای پناهندگی درخواست کنید. برایشان توضیع دهید که شما سازمان های دیگر و دوستان تان را باخبر ساخته اید که در یونان هستید و اگر

  به زور برگشت داده شوید آنها از نگاه قانونی عمل خواهند کرد.

 

 یک صفحه/کاغذ  پرینت/چاپ  کنید که واظعًا به زبان یونانی اسم تان و تاریخ تولد تان ذکر شده باشد و بیان کند که شما برای پناهندگی درخواست

  میکنید. در بخش کمنت های این ویدیو ما یک فورم آماده را درج کرده ایم که شما میتوانید پرنت/چاپ کنید و مورد استفاده قرار دهید

 



 هنگامیکه توسط پولیس دستگیر شدید امکان دارد شما را تحت  بازداشت قرار دهند، نشان انگش تان را بگیرند و از شما انتظار دارند که پروسه

  درخواست پناهندگی خود را در یونان آغاز کنید. در هر صورت آنها نباید شما را دوباره به ترکیه برگردانند.

  


