
SökSök

Landskronapress's Blog
Politik i Landskrona

Sveriges regering och polis driver

koncentrationsläger i Åstorp

Artikelns text är skriven av en parasit som lever på bidragspengar (Presstöd) vilka

stulits av Sveriges regering.

.

“Jag behandlas inte som en människa”

Förra året ökade antalet personer i flyktingförvar – nu kritiseras svenska

myndigheter för att låsa in människor onödigt ofta. Mura Obaire har varit instängd i

åtta månader.

Den vidsträckta åkern på andra sidan muren är alldeles nära, men ändå så långt

bort. Här på förvaret i Åstorp har Mura Obaire tillbringat de senaste åtta månaderna

av sitt liv. Han ser inte ljust på framtiden.

MenyMeny ++



Mura Obaires identitet är oklar, därför sitter han inlåst. Hans brott är en dröm om en

tryggare framtid.

“Livet är svårt, jag är en människa och jag behöver hjälp”, säger Mura Obaire.

Maxgränsen är ett år

En asylsökande som fått avslag kan tas i förvar om det finns anledning att anta att

den kommer att hålla sig undan utvisning. Asylsökande och utländska medborgare

kan också placeras i förvar om identiteten är oklar eller om det anses nödvändigt för

att utreda ärendet. Barn får hållas inlåsta i 72 timmar, samt 72 timmar till om det

finns synnerliga skäl. Sedan första maj i år är maxgränsen att sitta i förvar 12

månader. Tidigare fanns ingen övre gräns.

Efter tre dagar har alla förvarstagna rätt till ett juridiskt ombud. Varannan månad

måste ett nytt beslut tas om fortsatt förvar. Beslutet kan överklagas till

migrationsdomstolen. Ombud tilldelas enligt lagen, men problemet är att många

jurister inte tar uppdraget på allvar eller har för dålig kunskap, menar Amnesty.

711 personer i Åstorps förvar

Migrationsverket har åtta förvarsenheter på fem orter i Sverige: Flen, Kållered,

Märsta, Gävle och Åstorp.

2010 förvarstogs 1 801 personer av Migrationsverket. Under 2011 var siffran 2 244.

313 var inlåsta längre än en månad.

2011 fattade Polisen beslut om att låsa in 2535.

Sedan förvaret i Åstorp öppnade i maj 2011 till och med juli 2012 har 711 personer

placerats där. Deras vistelsetid i snitt var 22,7 dagar.



Åstorp. Mura Obaire har suttit inlåst i flyktingförvaret i Åstorp i över åtta månader.

Ingen stat vill erkänna hans medborgarskap, därför befinner han sig nu i ett

ingenstansland.

För att nå besöksrummet från utsidan måste ett antal låsta dörrar passeras.

Likadant är det från andra hållet, inifrån avdelningen. Totalt blir det sju låsta dörrar

mellan insidan och utsidan.

I det kala besöksrummet sitter Mura Obaire. Soffbordet framför honom är fullt av

beslutspapper från Migrationsverket, polisen och migrationsdomstolen. De är alla

på svenska. För att förstå dem måsta han be någon att översätta till engelska.

Besluten säger att han inte har rätt att vara här. De säger att han måste sitta inlåst i

väntan på sin identitet.

– Jag är en människa, men jag behandlas inte som en sådan, säger han gång på

gång.

För fyra år sedan lämnade Mura Obaire sin hemby i Kongo Kinshasa efter att den

överfallits.

– Jag var ute med djuren och när jag kom tillbaka hade soldaterna kommit, säger

han.

Han minns inte mycket från flykten, allt är som ett töcken. Det är svårt att hålla isär

alla platser, människor och tidpunkter som passerat.

Med en båt kom han över Medelhavet till Europa. Han försörjde sig en tid med att

jobba svart på en fiskebåt, men sedan behövdes inte längre hans arbetskraft. Han

tog sig vidare norrut, den sista biten till Stockholm åkte han tåg. Gatan blev hans

hem och i ett år sov han på olika bänkar.

Han sökte aldrig asyl under den tiden.

– Jag visste inte vad det var för något. Jag plockade burkar och försökte överleva.

Den 17 november blev han stoppad av polisen som ville se hans pass. Han hade

inget och via häktet skickades han till förvaret i Åstorp. Där sökte han asyl och

berättade om hur han flytt från Kongo Kinshasa. Men Migrationsverket ansåg inte

hans berättelse vara trovärdig. De bedömde att han var från Västafrika – Ghana eller

Nigeria. Nu hävdar gränspolisen att han kommer från Tanzania och således östra

Afrika.

– Jag har varit på Kongos och Tanzanias ambassad i Stockholm, men det hände

inget efter det. I Tanzania har jag aldrig varit och jag känner ingen där. Dit kan jag

inte åka.

Mura Obaire har sett många komma och gå under sin tid i Åstorp. Själv har han

nyligen fått ett nytt beslut om ytterligare två månader i förvaret.

Enligt Maria Lindgren, operativ chef på förvaret, är det ovanligt med så långa
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vistelsetider.

– Han är nog den som varit här längst.

Hon vill inte gå in på hans specifika fall. Men säger att generellt är det när en person

inte medverkar med att få fram handlingar för att bevisa sin identitet som

förvarstiden blir längre.

Ord står mot ord.

Tills vidare sitter Mura Obaire kvar inlåst bakom de sju dörrarna i industriområdet i

Åstorps utkant.

One blogger likes this.
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landskronapress vid augusti 6, 2012 kl. 3:09 e m

Polis körde med man på huven

Sverige 2012 06 aug.

I flera kilometer körde en polis med en man på motorhuven, uppger SR

Göteborg. Tumultet uppstod i samband med att en man skulle utvisas till

Afghanistan.

Det var vid Migrationsverkets förvar av asylsökande i Sagåsen i Kållered

som personer från nätverket Asylrörelsen försökte stoppa utvisningen,

genom att bilda en mänsklig kedja.

*

*



Stefan Berg, som är ordförande i Rättvisepartiet Socialisterna i Västsverige,

hamnade på polisbilens motorhuv och åkte med på motorhuven i flera

kilometer, vilket också bekräftas av polisen.

Polisen försvarar det inträffade med att poliserna i bilen kände sig hotade av

aktivisterna. Nu ska polisens disciplinnämnd granska det inträffade.

Utvisningen stoppades, då piloterna på Landvetter vägrade att flyga “med

en vilt protesterande person ombord”.

Svara ↓

landskronapress vid augusti 7, 2012 kl. 10:02 f m

NEDAN SER NI TJUVARNA SOM HAR TILL UPPGIFT ATT STJÄLA DINA

PENGAR OCH GE DEM TILL SINA CHEFER (FOLKMORDS-

MILJARDÄRERNA), SAMT ATT MÖRKA CHEFERNA MASSMORD I AFRIKA,

IRAK, AFGHANISTAN ETC ETC.

Roda Korset (195.198.118.21) [IP Address]

Stockholm, Stockholms Lan, Sweden

7 Aug 2012 08:35:53

landskronapress.wordpress.com/2012/08/06/sveriges-regering-och-polis-

driver-koncentrationslager-i-astorp/

Svara ↓

safi ashiqullan vid september 6, 2012 kl. 1:02 f m

hej jag heter safi ashiqullan .jag född i afganistan. 1 juni 1982.jag bodde i

afghanistan from till 12 års ålder.min far var politiskt motståndare till

talibaner.han var avrättades av talibaner.min bror var dödades av

kommandant hazrat ali 2004.Han är nuvarande parlaments ledamöter i

kabul .jag var utsatts för en rad attacker från honom.var hem var

attackerade 2009 i kunar provinsen .Min syster och svåger avled.

Migrationsverket avslår mitt ärendet.där finns en uppenbar risk om jag är

utvisades .jag önskar skydd i sverige.

Svara ↓

landskronapress

vid september 10, 2012 kl. 10:29 f m

Hej Safi Ashiqullan,

Sveriges regering är endast intresserad av att säkra det Afghanska heroinet

på grund av att svensk vapenindustri (Bofors/SAAB Dynamics) säljer flest



View Full Site

Now Available! Download WordPress for Android

Blogga med WordPress.com.

vapen i världen till länder (Pakistan, Indien, USA) som betalar Bofors med

pengar från knark-affärer. Detta är anledningen till varför Sveriges regering

hjälper USA att döda Talibaner som förbjöd opium-odlingar.

Sveriges regering har ALDRIG hjälp någon annan i världen en sig själv. Allt

det goda du hört om Sverige är lögner. Sveriges regering skapar krig,

konflikter och flyktingar genom sin smutsiga politik och vapenförsäljning.

Sveriges regering är SKYLDIG att hjälpa dig och ge dig pengar, Sveriges

regering skapade konflikterna i ditt land Afghanistan precis som alla

konflikter i världen sedan 1938.

Starta en blogg/hemsida på internet och skriv om hur du blir behandlad av

svenska regeringen.

Lycka till,

/CJ

Svara ↓


