Ska det vara ett straff att fly?

Kommunpolitikerna i Vellinge har flippat ur. De gnäller om att barn
på flykt i väntan på nya hem tillfälligt ska bo i deras kommun, trots
att det inte kostar dom en krona. Varje år publiceras statistik över
antal bokade nätter på hotell i varje kommun, och varje hotellnatt
brukar ses som en framgång för de lokala politikernas förmåga att
locka besökare till kommunen.

Men när Malmö stad betalar för att barn som flytt från krigsförande
länder hyses in på ett Vandrarhem i Vellinge, så är det inga politiker
som hurrar. Det är som alltid skillnad på folk och folk, och i Vellinge
är det de välbärgade affärsmänen som är välkomna. Vad är då alternativet mot att låta barnen vänta på ett vandrarhem? Aktion mot
deportation berättar om hur det går till på landets flyktingförvar.
Haider har suttit inlåst i 42 dagar. Han
vet inte hur länge till han kommer att
vara inlåst. Han har inte brutit mot någon
lag och frihetsberövandet av honom har
inte prövats i domstol. Hans enda ”brott”
är att han sökt asyl i Sverige. Något som
han har all rätt att göra enligt både den
allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna och Genevekonventionen vilka Sverige förbundit sig att följa.
Haider sitter på förvaret i Örkelljunga,
ett av Sveriges fem förvar. Förvar är
Migrationsverkets låsta enheter. På
dessa låser man in asylsökande som
man misstänker kommer att hålla sig
undan när de fått besked om att de

ska avvisas från Sverige. Även människor som inte kan stärka sin identitet på
ett för Migrationsverket tillfredsställande sätt kan hamna här, liksom de i
vars fall Migrationsverket bedömer att
den sökandes utredning inte kan genomföras om denne inte fängslas. En
vuxen person ska enligt lag max hållas inlåst två veckor, men detta omprövas och förlängs ofta, och det finns
ingen absolut övre gräns för hur länge
frihetsberövandet får pågå.. Därför är
mycket långa frihetsberövanden av
asylsökanden inte ovanliga och det
finns exempel på människor som fängslas på detta sätt i Sverige i över två år.
Även barn kan enligt svensk lag hållas
i förvar, fast under kortare tid än vuxna.

Enligt svensk lagstiftning är det alltså
tillåtet att frihetsberöva vissa människor utan rättegång, utan att de begått
något brott och utan att frihetsberövandet är tidsbestämt. I vilka andra fall
tillämpas frihetsberövande lika lättvindigt? I vilka andra fall är det lagstadgat
att låsa in någon man gissar kommer
begå ett brott i framtiden? Rättssäkerheten för asylsökande i Sverige är
satt ur spel, eftersom rättslösheten för
denna grupp människor är lagstadgad.
Enligt riksdagens hemsida innebär
rättssäkerhet bland annat följande:
Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person
ska betraktas som oskyldig till dess
att han eller hon dömts av en domstol. Lagarna ska vara tydliga, och det
ska klart framgå vad som är lagligt och
olagligt. En person som begår ett brott
ska kunna förutse vilka konsekvenser detta får för honom eller henne.
Att alla är lika inför lagen och att man ska
betraktas som oskyldig fram till att motsatsen bevisats är grundprinciper i ett
demokratiskt rättssamhälle. Detta beaktas dock inte när man tar asylsökande
i förvar. Rättssäkerheten brister när det
gäller lagens tydlighet; hur ska en asylsökande kunna förutse att han eller hon
ska fängslas för att ha utnyttjat rätten att
söka asyl? Förutsägbarheten saknas även
då det inte finns någon absolut övre tidsgräns för förvarstagning, vilket gör att

förvarstagna inte kan veta om hur länge
frihetsberövandet kommer att pågå.
Människor som utnyttjar sina mänskliga
rättigheter straffas för detta av svenska
staten genom att oskyldigt fängslas.
Förvaren är inget mindre än migrationsverkets fängelser för oskyldiga.
Det är tydligt att lagstiftningen inte
ser alla människor som lika mycket
värda. Asylsökande och andra migranter undantas från principen om
rättssäkerhet.
Lagstiftningen
vilar helt enkelt på en rasistisk grund.
Detta är helt oacceptabelt. Och att det
över huvud taget inte debatteras är
mycket skrämmande. En anledning till
bristen på debatt kan säkert vara att förvaren är okända för många, men vi hoppas med denna artikel väcka debatt och
därmed förändring. Med följande citat
vill vi påminna om allas ansvar att agera
mot ett orättfärdigt system: ”När du väl
har sett - kan du inte göra det osynligt.
Och när du väl sett så är din tystnad
en politisk handling.” Din tystnad – vår
tystnad – är en politisk handling som
legitimerar och upprätthåller rasistiska
strukturer. Vi kan inte låta detta fortsätta.
Text: Aktion mot deportation.
Ingress: Virvelvinden

rar!
Kommunen priorite
Lönen till personalen på den välbehövliga, nu nedlagda, fritidsgården Romano
Trajo kostade en knapp miljon kronor om året. Lunds kommun hade planerat
att lägga ca 120 miljoner kronor på att bli ”Kulturhuvudstad 2014” och hann
kasta bort över 50 miljoner kr på PR-jippot - innan satsningen stoppades när
Umeå ”vann” titeln. Smart prioritering.
Dessa pengar hade istället kunnat läggas på att hålla Romano Trajo öppet i
ungefär 50 år till! 50 miljoner motsvarar även årslöner för 186 st sjuksköterskor
på Blocket med sina ständiga anställningsstopp! Vad tycker du behövs mest?

Aktuellt

I början av december håller FN ett stort toppmöte om klimatförändringar i Köpenhamn. De få och tunna förslag till förändring som förs fram
kommer bara att drabba de som redan lider mest - fattiga länder som
inte tillåts att bygag upp sin industri, och fattiga människor som förväntas sälja sin rätt att konsumera, och där med överleva, på en global
marknad. Det finns helt enkelt förslag på att privatisera jordklotet och
dess atmosfär, och sen låta de fattiga stå för kapitalismens problem.
Det kommer att anordnas en massa saker undet toppmötet: alternativa
möten, protester mot politikerna, och demonstrationer mot lögnen om
”grön kapitalism”. Läs mer här nedanför och häng med på den öppna
församlingen inför den jättestora demonstrationen dagen före Lucia.

Fredag 11:e december
Our climate is not your business!
(KPH) Aktionsdag mot affärsmässan på Cop 15.

Söndag 13 december		
Hit the production! Direkt aktion
mot hamnen i Köpenhamn på
morgonen.

Lördag 12 december
11.00 Avresa Lund C till den stora
Cop15 demonstrationen. Lundavänstern åker tillsammans och demonstrerar tillsammans! Häng med,
du också! Alla kan komma med!
13.00 Demonstration i Köpenhamn
för klimaträttvisa.

Onsdag 16 december 			
Reclaim Power! Massaktion för att
ta hålla folkets klimatmöte på Bella
Center.
läs mer: motkraft.net
climate-justice-action.org
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Po De är fan inte kloka, politikerna. Först lägga miljoner på att renovera upp

en gatsnubb och tvinga Lunds bästa pub, Oves, att stänga ner. Sen heja
på när banker driver ut de två enda pizzeriorna med schyssta och billiga
pizzor (Sesam + Dönner) ett kvarter där ifrån och bygga lyxiga affärslokaler som ingen fortfarande har hyrt. Efter det ger de sig på Bankgatan och
börjar snacka om gallerior, tar bort bänkarna och hetsar polisen på de
hemlösa som hänger där på eftermiddagarna.
Sen var det dags att göra om Bytaregränd, en offentlig gata och en park,
till privata trädgårdar - marken såldes av kommunen för en spottstyver.
Vidare i rask takt till att göra sitt bästa för att första Romano Trajo med en
två år lång process av nedskärningar och smygnedläggningar.
Och sen till det stora huvudnumret! För att det fina folket ska få en
egen gågata på Klostergatan och kunna promenera mellan delikatessaffären, lyxbageriet och Grand Hotel ska man sabba Botulfsplatsen.
Way to go! Den enda platsen som finns i Lund där verkligen hela stan
spontant möts, den enda platsen under tak som är öppen och belyst
dygnet runt, den enda platsen man springer på folk man inte träffat på
flera år, den enda riktigt offentliga platsen där man kan vistas året om
utan att bränna en massa pengar… ska byggas om. Bussarna ska bort,
och det ska bli en jävla galleria till.
Politikerna hatar verkligen Lund.
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