على متن رحلتكم األن س تجري عملية ترحيل إجباري
ماذا يمكنكم عمله كمسافر في هذه الرحلة
التحدث ضد الترحيل اإلجباري عند إصدار تذكرة السفر
يمكنكم عند عملية إصدار بطاقة السفر التحدث مع موظفي الخطوط الجوية عن موقفكم الشخصي ضد
عملية الترحيل اإلجباري التي ستجري اليوم .يمكنكم لفت نظر الموظفين بأنه ليس من المقبول من
خطوط طيرانهم نقل أشخاص دون موافقتهم إلى أماكن قد تشكل خطرا ً على حياتهم .أعرب بكل وضوح
بأن عملية الترحيل اإلجباري ليس عملية نقل عادية ولكن هي عمل عنيف قد يتعرض خاللها العديد من
األشخاص المرحلين إلى إصابات جسدية من قبل الشرطة اإلتحادية في ألمانيا كما حصل في الماضي.

تحدث مع الطيار أو مساعده
قبل عملية اإلقالع يمكنكم التحدث مع قائد الطائرة إللاا عملية الترحيل اإلجباري وذل لدواع إنسانية.
يمكنكم السير إلى مقدمة الطائرة إلى حجرة القيادة أو الطلب من المضيف/المضيفة إستدعا قائد الطائرة
للتحدث معه .قائد الطائرة هو الشخص المكلف بمسؤولية أمن المسافرين و لديه كامل الصالحية
إليااف عملية نال أي شخص بشكل إجباري ضد إرادته.

اإلحتجاج على متن الطائرة
قم باإلحتجاج على متن الطائرة وبصوت مرتفع لكي تتمكن من لفت إنتباه المسافرين األخرين على متن
الطائرة .طالما أن لم تجلس على كرسي ولم تربط حزام األمان لن تتمكن الطائرة من اإلقالع .أخبر
الجميع بأن لن تسافر مجددا ً مع خطوط الطيران الحالية في المستقبل إذا إستمرت خطوط الطيران
بالقيام بعمليات الترحيل اإلجباري.

التحدث مع األشخاص المرحلين
يمكنكم دائما ً التحدث مع األشخاص المرحلين .ال أحد يمل صالحية منع من التحدث مع الشخص
المعني .إسأل الشخص المرحل ما إذا كان يحتاج ألي مساعدة .التقبل إستعمال العنف ضد األشخاص
المرحلين حتى لو كان من قبل الشرطة اإلتحادية .يمكن لفت النظر إلى أن صالحية أفراد الشرطة
تنتهي مع إغالق األبواب الخارجية للطائرة حسب القانون .يمكنكم توثيق كافة األحداث عبر أخذ صور
وفيديوهات من عملية الترحيل.
إذا تمت عملية الترحيل بالرغم من ذل قم بمتابعة ماذا يحصل مع األشخاص المرحلين بعد الهبوط.

