ASILO. O QUE É:
É uma proteção que é concedida àqueles que sofreram ou correm o risco de sofrer tratamentos desumanos ou
degradantes em seu país de origem por:






Razões políticas
Razões de discriminação racial

Razões de discriminação religiosa
Razões de discriminação por orientação sexual

E também:






Para quem em seu país foi condenado à morte
Para quem vem de um país de guerra
Para quem é obrigado/a a usar as armas contra a sua vontade (objeção de consciência)
Para quem está ameaçado/a por terroristas ou outros criminosos, mas apenas se o governo dele não quer / pode
protegê-lo, e pode provar isso.
Para aqueles que têm outros motivos, mas apenas se o governo dele não quer / pode protegê-lo, e pode
demonstrar isso, por exemplo, devido à violência doméstica séria.

Dependendo das razões, existem 3 formas diferentes de proteção: refugiado, subsidiária, humanitária, mas o
procedimento para apresentar o pedido é o mesmo.

ASILO. O QUE NÃO É:








Não há nenhuma proteção por razões econômicas (pobreza)
Não há nenhuma proteção por razões de trabalho (desemprego)
Não há nenhuma proteção para aqueles que não podem sustentar a sua família em seu país
Não há nenhuma proteção por razões familiares (brigas familiares)
Não há nenhuma proteção para conflitos com outros cidadãos do seu país (vizinhos, brigas violentas com
parentes e não parentes)
Em geral, não há nenhuma proteção para os acusados de um crime em seu próprio país e decidiu fugir
Não há nenhuma proteção para aqueles que pensam que alguém lhe fez o feitiço.

Quando você vai pedir asilo, eles vão te perguntar por que você veio para a Itália. Se os seus motivos são
econômicos, de trabalho, familiares, ligados a vários tipos de brigas, a problemas de justiça ou de feitiço, as
autoridades italianas não aceitam seu pedido de asilo. Em vez disso, eles aplicaram a lei italiana para os
estrangeiros que entram ilegalmente: eles te darão uma ordem de expulsão.

Se você morar num centro de alojamento e tomar uma expulsão,
você perde o direito da alojar là
Em resumo, antes de pedir asilo, se informe. Só assim você vai poder elaborar o seu pedido corretamente.
Entre em contato com o NAGA HAR, Via S. Colombano, 8 em Milão. De segunda a sexta-feira das 14h30 às 18h30.
Somos voluntários/as.
Tudo é gratuito.Veja também esses vídeos, eles podem ajudá-lo:

http://bit.ly/naga_asylum
www.naga.it

www.facebook.com/NagaOnlus

