شهری اجتماعی برای همه
پناهجویان همسایه ما می شوند
نشستی در چهار فوریه  2016در کلیسای صلیب مقدس در محله کرویسبرگ
از آنج**ایی ک**ه جمعی**ت زی**ادی از پناهجوی**ان ،همس**ایگان م**ردم کرویس**برگ هس**تند ،نشس**تی در کلیس**ای
صلیب مقدس در چهارم فوریه برگزار گردید.
ه*دف برگ*زاری ای*ن نشس*ت ،بوج*ود آوردن دی*دار مس*تقیم بی*ن همس*ایگان و پناهجوی*ان و اعض*ای هم*ت
عالی و س*ازمانهای خودج*وش م*دافعان حق*وق پناهجوی*ان ب*ود ک*ه ب*ا یک*دیگر ب*ه گفتگ*و بنش*ینند و ب*ه راه
کارهای مشترکی دست یابند تا بدینوسیله بتوان مشکلت را بررسی نمود.
بیشتر از سیصد نفر از ساکنین و فعالن اجتماعی محله ،پناهجوی*ان س*اکن س*الن ورزش ،س*اکنان آش*یانه
هواپیم**ا در فرودگ**اه  Tempelhofو همچنی**ن مه**اجرانی ک**ه س**الها در ای**ن ش**هر زن**دگی م**ی کنن**د ،در
نشست حضور داشتند.
نشست ،آگاهانه برای آشنایی و بررسی ترتیب داده شده بود تا دریافت شود که ما مردم در این محله ،در
چه شرایطی زندگی می کنیم ،چ*ه امکان*اتی وج*ود دارد و چگ*ونه "زن*دگی به*تری" را نی*از داری*م و م*ی
خواهیم.
بنابراین بعد از صحبت کردن در حضور شرکت کنندگان و امک*ان س*ئوال و ج*واب ب*ه آنه*ا ،کمیت*ه ه*ای
کوچکی تشکیل شد و قدمهای دقیق بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.
همراهی موسیقی در نشست ،بر عهده گروه  The Incredible Herrengedeckبود .و گروههای:
die Initiativen Kreuzberg Hilft,
100 % Tempelhof,
Nachbarschaftshaus Urbanstr.,
International Women Space,
O-Platz-Refugee-Movement
هم میزهایی همراه با نوشتجات اطلعاتی برقرار کرده بودند.
بعداز اعلن برنامه و توضیحاتی راجع به روند برنامه:
مصاحبه با خانم معلمی از سوریه به نام "هباه" شروع شد .او همراه شوهر و چهار ک*ودک خردس*الش،
جنگ و فرار بسیار سختی را پش*ت س*ر گذاش*ته و م*دتی اس*ت ک*ه در یک*ی از س*الن ه*ای ورزش*ی محل*ه
ساکن می باشد .او گزارش داد که در وضعیت سختی که شامل تنگی جا ،نبود وضعیت بهداشتی ،کمب**ود
کمیتی و کیفیتی مواد غذایی  ،بی اح*ترامی توس*ط م*اموران مح*افظتی ک*ه س*اکنین را مانن*د اش*یاء ن*اچیز،
فرض کرده و با آنه*ا رفت*اری خش*ن داش*ته و بعض*ا س*اکنین را ک*ه اع*تراض ب*ه اوض*اع کم*پ دارن*د را،
مورد تهدید قرار می دهند.
او می گفت ترس از این دارد که دو باره در ک*وران س*رکوب ق*رار گیرن*د و انتظ*ار جانب*داری و حم*ایت
مردم برلین را دارد و در خواس*ت نم*ود ک*ه همس*ایگان دخ*الت در وض*عیت پناهجوی*ان ک*رده و کمکه*ای
عملی و حمایت کننده داشته باشند.
کش*یش „ ، “Storckدر گفت*ار کوت*اهی ب*ا غ*رور بی*ان ک*رد ک*ه در تعطیلت „ “Pfingstenی*ک ت*ا دو
میلیون گردشگر در برلین بودند و اکن*ون شص*ت ت*ا هش*تاد ه*زار پن*اهجو ،ایج*اد ت*رس و وحش*ت نم*وده
است !!.

او گ**زارش داد ک**ه برخ**ی از کلیس**اهای پروتس**تان محل**ه ،از یکس**ال و نی**م پی**ش ت**ا کن**ون  234نف**ر از
پناهجوی**ان فع**ال سیاس**ی ک**ه در می**دان „ “Oranienburgس**اکن بودن**د و کمک**ی از ش**هر دری**افت نم**ی
کردند را ،جا داده و حمایت کرده اند و به تعدادی هم در کلیسا پناهندگی داده اند.
در س**ال  ،2014بع**د از اینک**ه س**اکنین می**دان مرب**وطه را از آنج**ا بی**رون کردن**د ،مس**ئولن گفتن**د ک**ه ب**ا
وضعیت آنها به خوبی رسیدگی خواهند کرد .اما عاقبت از بین پانص**د نف*ر پن*اهجو ،فق*ط س*ه نف*ر بعن*وان
پناهنده شناخته شدند .او گفت که تمام حمایتها توسط یاری معنوی و م*ادی م*ردم کم*ک کنن*ده ،انج*ام ش*ده
اس**ت و خواه**ان ادام**ه ای**ن ی**اری ه**ا ش**ده و بی**ان ک**رد ک**ه یک**ی از م**وارد لزم ،در اختی**ار ق**رار دادن
کارآموزی در کارگاهها برای پناهجویان بدون داشتن مدارک می باشد.
او در ادام******ه گف******ت ک******ه کلیس******ای پناهن******دگی ب******ه اس******م „  “St.–Simon-Kircheدر خیاب******ان „
 “Wassertorstraßeدر کرویسبرگ  ،محلی است برای تجمع پناهجوی*ان و دادن اطلع*ات ب*ه آنه*ا .او
گفت که ما می بایست در مقابل سخت ت*ر ش*دن ق*وانین پناهن*دگی و اینک*ه دول*ت مرتب*ا کش*ورهایی ک*ه از
آنها پناهندگان به اینجا روی می آورند را ،به سرعت بعنوان کشورهای امن شناخته شده تلق*ی م*ی کن*د و
مرزه*ا رام*ی بندن*د ،اع*تراض نم*اییم .ب*ه غی*ر از اینه*ا ،او ب*ه معرف*ی پ*روژه ه*ای خ*انه س*ازی کلیس*ای
پروتس**تان پرداخت*ه و گف*ت ک*ه پ**روژه خ*انه س**ازی ب**رای پناهجوی**ان و دانش**جویان در هش*ت ج**ا و هف*ت
محل*ه مختل*ف در دس*ت م*ی باش*د ک*ه ب*رای صدوس**ی ت*ا ص**دوپنجاه نف*ر خ*انه ه*ای جمع*ی ،ک*ه در آین*ده
امکان اینکه به آپارتمانهای تکی نیزقابل تبدیل می باشد ،در دست ساختمان است.
در ادام**ه برن**امه ،آق**ای  Herrmann Werleاز ط**رف مجل**ه „ ، “MieterEchoروزن**امه مس**تاجرین
برلی**ن در م**ورد ک**م ک**اری دول**ت در س**الهای گذش**ته در ام**ر خ**انه س**ازی در برلی**ن اش**اره ک**رد .ای**ن
موضوع ،علت کمبود خانه های مناس*ب ب*رای اف*راد ک*م درآم*د برلی*ن و همچنی*ن در ح*ال حاض*ر مقص*ر
وضع نابسامان زندگی پناهجویان می باشد .صرفه جویی دول*ت و همچنی*ن خصوص*ی س*ازی خ*انه ه*ای
سازمانی ،اوضاع اجتماعی شهرها را بهم ریخته است.
در سالهای  ، 1990حدود دویست هزار آپارتمان دولتی به بخش خصوصی س*پرده ش*ده و تنه*ا در س*ال
 2004سنای برلین ،شصت هزار آپارتمان سازمانی را که متعلق به „ “GSWبود ،فروخته است.
او سپس از ک*م ک*اری س*نای برلی*ن س*خن گف*ت و وض*عیت را ب*ا ش*هر وی*ن اطری*ش ک*ه ب*ا برن*امه ری*زی
بهتری اداره می شود ،مقایسه نمود.
در ادامه برنامه آقای  Steffاز جمعیت „ ، “wem gehört Kreuzbergاظهار داشت علوه بر دلیل
مطرح شده ،علت کمب*ود آپارتم*ان در برلی*ن ،تب*دیل خ*انه ه*ای خصوص*ی ب*ه آپارتمانه*ای اج*اره م*وقت،
جهت گذراندن تعطیلت می باشد.
او س**پس تع**دادی از س**اختمانهایی را ک**ه مح**ل زن**دگی م**ردم ب**وده را ن**ام ب**رد ک**ه خری**داران پول**دار،
خریداری کرده و به انتظارگران شدن ،خالی نگه*داری م*ی کنن*د .او س*پس ب*ه چن*دین س*اختمان خ*الی در
محله اشاره کرد .او گفت ما می بایست در مقابل اینکه دولت قشرهای اجتم*اعی مختل*ف را روب*روی ه*م
ق*رار م*ی ده*د ،مق*اومت ک*رده و خواس*تار منح*ل ک*ردن محله*ای زن*دگی جمع*ی ش*ده و بخ*واهیم انس*انها،
همانطور که در قانون آمده ،در محلهای مناسب ،امکان زندگی خصوصی داشته باشند.
او همچنین گفت که خواست اجاره بهای قابل پرداخت فقط محدود ب*ه مح*ل زن*دگی نیس*ت ،بلک*ه آنه*ا بای*د
اوضاع اجتم*اعی ش*هر را از قبی*ل کوچ*ک نگ*اه داش*تن محل*ه ه*ا ،روب*رو ش*دن ه*م محل*ه ه*ا ب*ا یک*دیگر،
وجود کار ،مراوده و تبادل نظر را نیز نادیده نگیرند.
در ادامه خانم جوانی از افغانستان بنام "سمیه" که او هم در سالن ورزش ساکن می باشد ،بیان داشت ک*ه
افغانستان نه تنها برای زنان که همه روزه مورد هرگونه تعرض قرار می گیرن*د ،ک*ه ب*رای م*ردان نی*ز
جایی امن و قابل زندگی نمی باشد.

او تعریف کرد که چگونه دختران جوان ب*ا دری*افت پ*ول توس*ط پدرانش*ان در افغانس*تان ب*ه زور ب*ه عق*د
مردان پیر درآورده می شوند و اگر کسی از این ازدواج اجباری سرباز زند ،چگونه توس**ط طالب**ان و ی**ا
گروههای خشن دیگری ،ربوده می شود.
او ازحاض***رین خواس***ت ک**ه تف**اهم داش**ته باش***ند و پناهن***دگان افق***انی را ن***زد خ***ود نگ**اه دارن***د و م***انع
برگردانی**دن آنه**ا ب**ه افغانس**تان ش**وند .او گف**ت ک**ه مای**ل اس**ت در آلم**ان زن**دگی آرام و ب**ی دق**دقه ای را
شروع کند ،زبان آلمانی را به نحو احسن یاد گیرد و شغلی بیاموزد تا بتواند به زنان و کودکان افقانی که
در وضع نامناسبی بسر می برند ،یاری رساند.
او از مردم آلمان تشکر کرد که آنها را پذیرفته اند و اشاراتی گس*ترده ب*ه اوض*اع نابس*امان کمپ*ی ک*ه در
آن زندگی می کند ،نمود.
و همچنین سایر پناهجویان که در بین جمعیت حاض*ر بودن*د ،از حاض*رین خواس*تند ک*ه ب*ه آنه*ا فرص*ت
آموزش زبان داده شود ،با آنها ملقات صورت گیرد ،آنها خواستار آرامش و اطمین*ان خ*اطر ش*دند .آنه*ا
خواستار این شدند که پول اجاره و غذا مستقیما پرداخت ش*ود ت*ا آنه*ا بتوانن*د در وض*عیت رف*اهی به*تری
زیست کنند.
با وجود اینکه خیلی ها بعد از یک تا دو ساعت جلسه را ترک کردند ،گروهی باقی ماندن**د و کمیت**ه ه**ای
زیر را تشکیل دادند.

کمیته دیدارها:
برای برطرف کردن تنهایی و بیکاری پناهجویان ،ترتیب دادن محلهای ملقات .از جمل*ه بررس*ی وج*ود
امکان*ات ک*ه آی*ا در "خ*انه همس*ایگان" امک*ان اینک*ه ه*ر چه*ارده روز یکب**اربطور دس*ته جمع*ی ،برن*امه
پخت و پز برق*رار ش*ود ت*ا بدینوس*یله در آنج*ا س*اکنین ب*ا ش**هروندهای محل*ی آش*نایی و ارتب*اط پی*دا کنن*د،
وجود دارد.

کمیته کمپ ها:
این گروه اطلعات راجع به تک تک کمپ ها را جم*ع آوری م*ی کنن*د و ی*ک لیس*تی در م*ورد وض*عیت
غذا ،مترجم ،وضعیت بهداشت ،تعرض محافظان و مسئولن کم*پ ه*ا و احیان*ا اق*دام ب*ه فش**ارآوردن ب*ه
مسئولن اجرایی کمپ ها را بر عهده گرفت.

کمیته مردم بی خانمان:
این کمیته م*ی خواه*د کم*ک دول*ت را ک*ه ب*ه س*اکنین ب*ی خانم*ان برلی*ن م*ی ش*ود ب*ا کم*ک ب*ه پناهجوی*ان
برابر کند تا مبادا گروه های مختلف جامعه از این بابت رودرروی یکدیگر قرار گیرند.

کمیته بررسی خانه های اجاره ای موقتی جهت مرخصی:
در این کمیته ،نظرها متفاوت بود و اینکه چگونه می شود که به مالکیت خصوصی دست ی*افت و غی*ره.
قرار شد که افراد این کمیته موضوع را در جمعهای خانوادگی و دوس*تان و همس*ایگان و غی*ره ب*ه بح*ث
بگذارند .آدرس ایمیلی هم جهت تبادل نظر بیشتر بین اعضای این گروه رد و بدل گردید.

