
Ingen udvisningsfængsle
i Rendsborg

I Rendsborg laves et udvisningsfængsel

I November 2002 skal fængslet, som vil have plads til 56
mænd, være færdigt. Ombygningen af fængslet i Grafenstraße,
som før har været ungdomsfængsel, koster 1,2 millioner Euro
og det vil herefter koste 2 millioner driftsomkostninger.
Opholdsrum og værksteder er blevet lavet til celler, for at skabe
plads til f lere indsatte, endvidere er fængslet blevet f lugtsikret
yderligere.

Udviste kvinder vil blive indsat i en egen afdeling i Lübeck
og derudover er der mulighed for at indsætte dem i normale
fængsler i Hamborg og Brandenburg.

Hvem kommer i udvisningsfængsel?

Udvisningsfængsling er ingen straf. I udvisningsfængsel
kommer f lygtninge, imigranter og andre mennesker uden tysk
pas, som ingen opholdstilladelse har og dem som mistænkes for
ikke at ville forlade landet frivilligt. Denne mistænk behøver
ingen objektiv begrundelse, hvis en person siger, han eller hun
gerne vil blive i tyskland. Fængslingen skal kunne opretholdes i
op til 3 måneder, men kan forlænges i helt op til 18 måneder.

I udvisningsfængsel kan indsættes folk som er f lygtede
feks. På grund af forfølgelse og/eller sult, folk som har søgt asyl
men er blevet afvist, eller:

• som er på besøg, mens deres visum udløber
• som er blevet gift med en tysker, men skilt igen (man skal 

være gift mindst 2 år for at kunne blive her.)
• kom uden tilladelse, for at arbejde eller besøge familie og 

bliver taget af politiet uden papirer
• som forbryder imod love, som kun gælder for mennesker 

uden tysk pas.

Mennesker som er dømt efter tysk strafferet og derfor skal
udvises, kommer ikke til Rendsborg. Her kommer kun dem

hen, som ingenting har gjort udover at rejse/f lygte til et sted
hvor de troede deres liv kunne forbedres.

I 1993 blev retten til asyl afskaffet

Asylretten, som gjaldt indtil 1993, blev afskaffet og grund-
loven ændret. Mennesker som kommer den direkte vej, feks.
med f ly, til tyskland. Kann direkte fra f lyvepladsen blive inter-
neret i et asylænter. Dem som kommer gennem et naboland
har ikke længere krav på asyl. Derfor bliver kun ca. 6000 asylan-
søgninger, ud af 100000, godkendt årligt. Endvidere få ca.
20.000 mennesker en midlertidig opholdstilladelse.

... og heller ingen 
andre steder!

statlig rassisme

udvisning

sikkerhedsvan

udbytning

afgrænsning

... og heller ikke et andet sted!

Den 2. November finder der ikke alene aktiviteter sted i
Rendsborg. En bred forsamling af forskellie grupper opfordrer
til decentrale aktioner mod udvisningsfængsler. Der findes f lere
informationer på internettet:

http://www.abschiebehaft.de



AufruferInnen und UnterstützerInnen: agsa, Alerta Antifascista Flensburg, Antifa Rendsburg, Anti-
Kriegs-Plenum Flensburg, Archivgruppe Kiel, Autonome Linke Neumünster, Avanti – Projekt undogmati-
sche Linke (Kiel), Basisgruppe-Antifa-IZ, bewegung! gegen Stillstand im Normalzustand, Brecht Companie,
Bündnis gegen Rechts Neumünster, DIDF Rendsburg, eine Hamburger Frauengruppe, elVIRA (r), enough
is enough, FAU Flensburg, Fördebande Flensburg, FrauenLesben Arbeitskreis zum ehemaligen Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück, Gegenwind, graswurzelgruppe Kiel, Grenzgänger, Hafermarkt Flensburg,
Info Archiv Norderstedt, Infoladen Kiel, Infoladen Lübeck, Infoladen Rendsburg, Kieler Antifa Treffen,
Kneipenkollektiv Sponti Hansa, Kommune viel meer, Landesweites Antifa Treffen Schleswig-Holstein, Linx
– sozialistische Zeitung Kiel, milhouse Flensburg, mit – Flensburg, Netzwerk Asyl Rendsburg, Paedal –
Internationales Zentrum, Pds
Büdelsdorf/Rendsburg, Schlachterei
Flensburg, SSW Kreistagsfraktion
Rendsburg/Eckernförde, TIO – Treff
und Informationsort für Migrantinnen
(Kiel), T-Stube Rendsburg, tuwat
(Stand Oktober 2002)

Egentlig skulle det vel være ligemeget hvilken vej man f lyg-
ter for at komme herhen – alle skal have ret til asyl og alle skal
have retten til selv at bestemme hvor de vil leve.

I 2001 blev mere end 55.000 asylansøgninger afslået,deref-
ter blev de f leste ansøgere udvist, for igen at blive forfulgt, tor-
tureret eller myrdet i deres hjemlande. Andre blev udvist til en
perspektivløs fremtid, uden arbejde og i mange tilfælde udsat
for sult.

Siden  1993 er udvisningerne steget meget. I sydslesvig
kommer hvert år ca. 300 mennesker  i fængsel, mange bliver
udvist efter få dage andre efter nogle uger eller måneder. Ca.
halvdelen af dem er udviste asylansøgere, resten er udvist af
andre grunde. Når fængslet i Rendsborg er færdigt , kann der
alene her indsættes ca. 600 mennesker, indtil de udvises (gen-
nemsnitlig kann hver person bilve 6 uger).

Er profit vigtigere end mennesker?

BRD er et af de støste oprustnings og våbeneksporterende
lande og p.g.a BRD's krigeriske udenrigspolitik er de medvirken-
de til at øge antallet af f lygtninge. P.g.a ødelæggelsen af
Jugoslavien i begyndelsen af 90erne er f lygtninge tallet steget
enormt. På en kynisk måde organiserede de borgerlige partier
samtidig en „Das Boot ist voll“ (båden er fyldt) kampagne, hvil-
ket bevirkede f lere racistiske mord, progromer som i Rostock-
Lichtenhagen og en faktisk afskaffelse af asylretten.

Perspektivet for en menneskeværdigt eksistensberettelse bli-
ver revet itu under kapitalismen. På den ene side lidelse og fat-
tigdom, på den anden utænkelig rigdom.

Ingen f lygter frivilligt. Mennesker f lygter fordi deres øko-
nomiske grundlag bliver fratrukket, p.g.a diskriminering, forføl-
gelse, tortur, krig og sult. I Tyskland går diskrimineringen  vide-
re, f lygtninge bliver anbragt i lejre, har arbejdsforbud, nedsat
sozialhjælp, pligt til at melde sig regelmæssigt samt residens
pligt, hvilket betyder at de ikke må forlade den landsdel hvor

de „lever“. Dette er bare nogle eksempler på tysk udlændinge
politik. Kæden ender med udvisningsfængsel og selve udvisnin-
gen.

Vi vil ikke have „humanere“ fængsler,
vi vil slet ingen fængsler have!

„Udvisningshæfte er ingen straffehæfte“ (sydslesvisk Justits-
statssekretær  Wulf-Jöhnk). Derfor skal de indsatte i Rendsborg
behandles „humanere“ . Dette ændrer bare intet hos de fængsle-
de som skal sidde der, for dem bliver fængslingen uforståeligt,
ofte bliver gamle erindringer aktiveret, kriminaliseringen og stig-
matiseringen stiger i offentligheden. Udvisningsfængslet bliver
kaldt „humant“, en rød-grøn propagandaløgn, som tjener tilslø-
ringen af realiteter og skal hjælpe til at involvere samfundsgrup-
per i fængslets forvaltning. Indtil nu har 30 mennesker begået
selvmord i tysklands udvisningsfængsler. Et debatforum og sozi-
alt tilsyn skal i fremtiden forhindre selvmord. Hvad der vil ske
med de fængslede når de bliver udvist, er der ingen der tænker
på. Alt hvad det kommer an på, er at bevare de bestående øko-
nomiske og politiske magtstrukturer.

Demo og Aktionsdag

Vi håber på din/jeres deltagelse i demonstration og
aktionsdagen den 2. November 2002. Demonstrationen starter
omkring middagstid, formiddagen skal bruges til forskellige
antiracistiske aktioner/happenings, så brug fantasien. Når
demonstrationen slutter vil der blive mulighed for at diskutere
jeres aktioner og de erfaringer i har gjort.

Vær aktiv mod udvisningfænglser 

og statslig flygtningsmodværge!

���������	

Start af demonstrationen • 12h Theaterplads • Rendsborg

Kontakt:
Netzwerk Asyl Rendsburg
Postfach 506
24768 Rendsburg
Tel/Fax 0 43 31/84 92 19

Bidrag:
Aktiviteterne mod udvisnigsfængsel I
Rendsborg, koster mange penge. Vi beder
om et bidrag på  følgende Konto:
Gesellschaft für politische Bildung
KN: 1300 19-201
BLZ: 200 100 20 [Postbank Hamburg]
Anvendelse: RENDSBURG

Aktuelles: www.netzwerk-asyl.de med statslig Racisme
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