
 دیپورتی صورتدر پرواز که شما هستید یک اخراج اجباری و یا 
  که شما منحیث مهمان میتوانید انجام دهید. یچیز میگیرد

 

 هنگام ورود بر علیه اخراج جباری صحبت کنید 
 

غ کنید که شما با در هنگام ورود به کارکنان شرکت هواپیمایی ابال

به آنها بگویید که شما و یا دیپورتی موافق نیستید.  اخراج اجباری

که هواپیمای آنها  کت هواپیمایی را تقدیر نمیکنیداین کار شر

در سر زمین  آنهارا نانسانهارا بر خالف میل ایشان انتقال و جا

در معرض خطر قرار میدهد.  مقصود  

یک پرواز معمولی نیست بلکه یک به آنها واضح بگویید که این پرواز 

شته بارها ذعمل خشن است که در آن افرادی که باید اخراج گردند در گ

. ولیس فدرال قرار گرفته اندپمورد شکنجه   

 
  با خلبان صحبت کنید

 

کنید و از او تقاضا  پرواز میتوانید با خلبان هواپیما صحبتقبل از 

کنید که اخراج اجباری را از از نظر مسایل حقوق بشری انجام ندهد. 

کارمندان  بهشما میتوانید به طرف کابین خلبان بروید و یا هم 

مسول بان خلخلبان صحبت کنید.  بگویید که میخواهید باهواپیما 

ایمنی مهمانان است و بنابرآن صالحیت این را دارد که از انتقال 

  رواز کنند جلوگیری کند.پعوطلبانه اخواهند به طور دیاشخاص که نم

 
 اعتراض در داخل هواپیما

 
اعتراض کنید تا بتوانید توجه دیگر مهمانان را جلب پیمدر داخل هوا

کنید. تا وقتی که شما در چوکی خود ننشینید و کمربند محافظتی 

در  که سازیدواضح دید پرواز نمیتواند انجام بگیرد. خودرا نبن

طوط هوا پیما که در تجارت اخراج اجباری با این خ نیمخواهید آینده

 انسانها دخیل است پرواز کنید. 

 
 همراه با شخص متضرر به تماس شوید. 

 
را هیچکس نمیتواند مانع این  همراه با شخص متضرر به تماس شوید

شکنجه  بهاگر او به کمک نیاز دارد.  ود. شخص متضرر را بپرسیدش

ضرر تن ندهید و آن را تحمل نکنید. ل را در مقابل شخص متپولیس فدرا

شما میتوانید استدالل کنید که قدرت قانونی پولیس فدرال همزمان با 

در صورت امکان ، هواپیما خاتمه میابد. خروجی بسته شدن در های 

  .دیمستند کن لمیف ایرا با عکس  مایموجود در هواپ یندهایفرآ
، ببینید چه اتفاقی برای فرد بعد از ورود به اگر دیپورت صورت گرفت

 فرودگاه می افتد.

  


