
Lager-Watch Aufruf – Arabisch 

تخيل فقط في شقتك الخاصة! حماية لمن يطلب الحماية!  #LeaveNoOneBehind .يتم  يتحقق

إجالء جميع األشخاص على الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي - بعد العنف ، والخوف ، والمرض ، 

هناك يتم تفتيش  عادوا إلى المخيم. وماذا تجد هنا؟ يأتي الكثيرون إلى ألمانيا. والحرائق ، بعد سنوات.

مرة  حقائبهم ، وتفتيش غرفهم ، وتصبح األوراق المالية عنيفة ، ويأتي ضباط الشرطة ويرحلون الناس.

الصدمات القديمة ال تهدأ ، بل تظهر أمراض جديدة - أماكن تتأرجح بين الحزن  أخرى: العنف والخوف.

إن الحاجة إلى رعاية صحية شاملة ، عقليًا وجسديًا ، هي بالفعل عالية عند الوصول  والعنف المفرط.

وفي الوقت  كلما طالت مدة اإلقامة في المخيمات ، زاد حجمها. وال يمكن تلبيتها في هذه المرحلة.

المشورة بشأن إجراءات  نفسه ، من المستحيل االمتثال للحماية من العدوى المطلوبة في الجائحة.

كل هذا  اللجوء والحماية من العنف واحتياجات الحماية الخاصة محدودة أو غير متوفرة على اإلطالق.

هنا أيًضا ، يمكن أن تمر اآلن سنوات يضطر  مطلوب من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات.

ولهذا نطالب:  فيها أولئك الذين يسعون إلى الحماية إلى العثور على أنفسهم مرة أخرى في المخيم.

هناك  ولكن من أين تبدأ؟ لكل فرد الحق في شقة ، بغض النظر عن حالة إقامته. الغاء المستودعات!

قدم األشخاص الناشطون في والية بادن فورتمبيرغ ، وبدأوا حملة "اليد  العديد من المناطق للهجوم.

وأطلقوا  (/www.grundrechte-am-eingang-abgeben.de) "في الحقوق األساسية عند المدخل

اآلن أربعة الجئين من والية بادن فورتمبيرغ رفعوا دعوى قضائية ضد قواعد المنزل إلى  رأيًا قانونيًا.

نحن - شبكة وطنية من المبادرات والجمعيات ومجالس الالجئين - نقترح إشكالية جمعية حقوق الحرية.

فقط في السجون ومستشفيات األمراض  ومحاربة قواعد المنزل في المخيمات في جميع أنحاء البالد.

النفسية يمكن ، كما في المخيمات ، التدخل بشكل مكثف في الحقوق األساسية وفرض سياسة 

• اكتشف  كيف تبدأ؟ ويتم ذلك إلى حد كبير من خالل قواعد المنزل هناك. اإلقصاء بدالً من المشاركة.

يمكن أن يكون هذا مرفق استقبال في الوالية ، ولكن يمكن أن يكون أيًضا  مكان أقرب مخيم لك.

تحدث  • تواصل مع السكان! مرفق إقامة جماعي كبير تحت مسؤولية مدينتك أو منطقتك.

امنحهم صوتًا ، وانشر مقاطع الفيديو ، والمقابالت ، وادعم السكان في تنظيم أنفسهم وتقديم  معهم

• وثائق التعدي على الحقوق األساسية مثل غرف التفتيش ، واألوراق المالية العنيفة ،  المطالب!

•  تحدث إلى المتأثرين حول ما إذا كانوا يوافقون على المنشور. والعقوبات مثل منع المنزل وغيرها.

في بعض الواليات الفيدرالية ، على سبيل المثال ، تم تحقيق ذلك تنظيم قواعد المنزل للمخيم المعني!

أو اربح أعضاء مجلس النواب أو أعضاء  من خالل االتصاالت في المخيمات - يجب نشر قواعد المنزل.

من  مجلس المدينة / المنطقة واقترح عليهم استفسارات صغيرة تطلب فيها نشر قواعد المنزل.

• يبدأ  المحتمل أن يكون مجلس الالجئين في واليتك قد تمكن بالفعل من البحث عن قواعد المنزل.

يجلب الالجئين إلى الصحفيين • جلب النقد للصحافة! اآلراء القانونية بشأن البيت المعني يحكم نفسك!

• يلفت االنتباه إلى الظروف في حتى يتمكنوا من تقديم تقارير مباشرة عما يجري خلف سياج المخيم.

• وليس المستودع من خالل الحمالت والتجمعات وحشود الفالش وحمالت وسائل التواصل االجتماعي.

آخًرا: انضم إلى شبكتنا الوطنية للحصول على نظرة عامة حول ما ينطبق في أماكن أخرى ، 

.واالستراتيجيات التي يتم استخدامها في البلديات األخرى أو الواليات الفيدرالية


