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حمایت از کسانی که نیازمند حمایت هستند – فقط با خانهای از آن خود
تصور کنید هشتگ هیچکس را پشت سر باقی نگذار ( )#LeaveNoOneBehindبه حقیقت تبدیل شود .همهی ساکنان
کشورهای خارج از اتحادیهی اروپا به دلیل خشونت ،ترس ،بیماری و حاشیهنشینی پس از سالها تخلیه میشوند .بسیاری به
آلمان میآیند .آنها اینجا با چه چیزی روبهرو میشوند؟
آنها از نو به کمپها وارد میشوند .آنجا چمدانهایشان وارسی و اتاقهایشان
کنترل میشود .مامورین امنیتی خشن میشوند ،پلیسها میآیند و افراد را اخراج
میکنند .ترس و خشونتی دوباره و از نو .تمام خاطرات ترسناک دوباره میآیند ،آرامشی
در کار نیست و بیماریهای جدیدی به وجود میآید .مکانها ،نوسانی هستند میان غم و
اندوه و خشونت بیش از حد .نیاز به مراقبتهای بهداشتی جامع ،اعم از روحی و
جسمی ،در بدو ورود زیاد و طبعا در این مرحله جوابگوی این نیازها نیست .هرچقدر فرد
زمان طوالنیتریرا در کمپها به سر کند ،مشکالتش نیز بزرگتر میشود.
به این ترتیب نیاز به محافظت در مقابل عفونت در زمان پاندمی غیرممکن میشود.
مشاوره برای رویههای مهاجرت ،محافظت از خشونت و نیازهای حمایتی خاص ،کمتاثیر
و یVا اساسVا بی اثVر هسVتند .تمVام اینهVا توسVط دولت فVدرال و دولتهVای ایVالتی در نظVر
گرفته شده است .این در حالی است که در طی این سالیان ،کسان جدیدی که نیازمند
به حمایت و پشتیبانی هستند ،میبایست در کمپها حاضر شده باشند.
در نتیجه پیشنهاد ما این است :لغو کمپها!
همهی افراد فارغ از اینکه چه وضعیت اقامتیای دارند ،دارای حق مسکن هستند.
حاال از کجا شروع کنیم؟
بسیاری از مناطق را میتوان مورد حمله (نقد) قرار داد .کنشگران در بادن-ووتمبرگ کمپینی به نام ٬٬حقوق پایه در بدو ورود٬٬
( )www.g-a-e-a.deو یک نظریهی حقوقی مرتبط با آن را آغاز کردهاند .اکنون چهار پناهنده در بادن-ووتمبرگ با توسل به
قانون اصل آزادی برای جامعه ،علیه قوانین مسکن شکایت کردهاند.
ما – شبکهای متحد از ابتکارات ،انجمنها و مراکز مشاوره به پناهجویان – پیشنهاد میکنیم ،قوانین حاکم بر کمپهای
سراسری را با مشکل روبهرو کرده و با آن به مبارزه بپردازیم .تنها در زندانها و بیمارستانهای روانی است که به جای
سیاستهای مشارکت جمعی ،چنین محدودیتهایی در حقوق اولیه و اساسی افراد وجود دارد و این تا حدود زیادی
بهواسطهی قوانین خانه است که مسجل شده است.
و چگونه آغاز کنیم؟
•

پرس و جو کنید ،کمپ بعدی شما در کجا واقع شده است .آنجا میتواند یک مرکز تجمع ایالتی باشد ،همچنین
این امکان وجود دارد که آنجا یک اقامتگاه مشترک برای شهر یا ایالت شما ،در زمانهای بحران باشد.

•

با ساکنین ارتباط برقرار کنید! با آن ها صحبت کنید ،به آن ها صدا ،ویدئوهای عمومی و مصاحبه دهید تا دیگر
ساکنان را در سازماندهی و پیگیری مطالباتشان حمایت کنند.

•

حمله به حقوق اولیه خودرا مانند بازرسی از اتاقها ،خشونت مامورین امنیتی ،تحریمهایی مانند ممنوعیت خانه و
مانند ان را مستند کرده و با ساکنینی که در این قضایا حضور داشتهاند ،درباره موافقتشان در خصوص انتشار عمومی
این اسناد صحبت کنید

•

برای قوانین خانه (هایم) در هر کمپی خود را سازماندهی کنید! برای مثال این امر در برخی ایالتها از طریق
ارتباطات در کمپ حاصل میشود – قوانین خانه میبایست لغو شود .یا میتوانید از طریق ارتباط با نمایندگان یا
مشاوران شهر ،درخواست انتشار عمومی قوانین خانه را پیشنهاد دهید .احتماال شورای پناهندگان ایالت شما پیش از
این توانسته است در مورد قوانین خانه تحقیقاتی انجام دهد.

•

با ابتکار شخصی نظرات حقوقیای را در مورد قوانین خانه (هایم) تنظیم کنید!

•

نقدهایتان را در خبرگزاریها وارد کنید! مسائل پناهندگان را با روزنامهنگاران درمیان بگذارید .به این ترتیب شما
میتوانید ،از آنچه در کمپها میگذرد به طور مستقیم گزارش تهیه کنید.

•

شما میتوانید از طریق آکسیونها ،تجمعات و کمپینهای شبکههای اجتماعی ،توجهها را به شرایط جاری در
کمپها جلب کنید.

•

و نه به عنوان راهکار آخر :ارتباط خود را با گسترهی ایالتتان حفظ کنید ،تا از این طریق نمایی از آنچه جاهای
دیگر اتفاق میافتد و استراتژیهایی که جمعهای دیگر در ایاالت دیگر انجام میدهند ،داشته باشید .قرار آنالین
بعVدی در  ۲۶یVونی  ۲۰۲۱برگVزار میشVود .لطفVا از طریVق ایمیVل  info@aktionbleiberecht.deثبتنVام و مشVارکت
کنید.

اگر کسانی که به دنبال محافظت هستند میبایست آن را به دست آورند ،بنابراین بایستی سیاست شناسایی و اسکان تغییر
یابد .سیاست اسکان پناهندگان میبایست به سیاست مسکن آنها تبدیل شود.

