حقوق الطفال والشباب للجئين
الخروج من العزلة!  -إلغاء مخيم للجئين
الحصول على مساكن ملئمة للشباب والحقوق التعليمية على حد الس#وى
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في كثير من الحيان وصل قاصرين بعد رحلة طويلة و شاقة .وكان العديد منهم ل مأوى له لسنوات عديدة في اليونان،
واعتقلوا في هنغاريا ،أو تعرضوا لعتداءات عنصرية .وعادة يصيبون بصدمة شديدة من جر #اء الهروب على القدام في طريق
مملوءة بالمخاطر  ،أو الختباء في شاحنات او قوارب صغيرة .انهم يفتقدون عائلتهم ويحن#ون إلى الوطن .انهم يأملون ان
 .يجدوا في نهاية المطاف عند وصولهم ،مكانا للمان والطمأنينة
بدل من ذلك ،ييجدوا انفسهم في مساكن غير إنسانية في مخيمات اللجئينI .اكتضاض  ،وعزلة كثير من الحيان ،وأحيانا في
حالة كارثة  -مثل الثكنات .في ميونيخ ،وبايرن ،ومركز استقبال .و خاصة القاصرين الغير المصحوبين أساسا هم الذين يقلسون
المر#
ول يتو #فر المن والسلم هنا .هناك ضجيج وضيق 50 ،شخصا يشتركون في مطبخ وحمام .أربعة من الشباب واحيانا يصل
عددهم إلى ثمانية كبار ينامون في غرفة .يمكنهم الحصول على النقد بدل من الطرود الغذائية ،والملبس ،وتوجد فقط في خزينة
الملبس ،وهو محاط بسياج المنطقة ،المكان يشبه السجن .غالبا ما تأتي الشرطة وتحقق في بطاقات الهوية،وأحيانا يتم تفتيش
الغرف .وقال احد الشبان "اننا دائما نطالب باستضهار بطاقات الهوية ،و تأتي الشرطة أيضا .الى الغرف في الليل أحيانا،
وأحيانا يقولون أشياء سيئة عنا و هذا مهين للغاية ولكن نحن لسنا مجرمين" ،كما يقول أحدالشبا ن
.و يتك #ررهذا اليذاء ويصل المر احيانا Iالى محاولت النتحار .والQتي أسوأ .كثير من االطفال يبكون ويقاسون من كوابيس
.وخاصة في الليل ليس هناك رعاية كافية للطفال الذين يعانون هذه المشاكل النفسية الفضيعة
في بداية هذا العام اضطر الشباب من ثكنة بايرن لضراب جوع لمد#ة اسبوعين للفت النتباه إلى وسيلة جذرية للغاية على
وضعهم الوخيم  . -على الرغم من التحسن الطفيف ،إل أن شيئا لم يتغير في المشكلة الساسية :في حين يضم في الدول
الخرى وعلى مدى اكثر من  15عاما لجئين من الطفال في بيوت الشباب وبيوت المقاصة
و Iا ن وجب عليهم العيش في مخيمات للجئين في بايرن .في الواقع ،يجب أن يأتوا لمؤسسة رعاية الشباب ،بدل من ذلك،
فإنهم غالبا ما ينتظرون لعدة أشهر ،و احيانا أكثر من عام ،للحصول على مكان .ول سيما مشكلة خاصة ،هو عندما يبلغ الشاب
.ال  18سنة من العمر ،ثم يهد#د بالنتقال إلى مخيم للجئين البالغين
وبالضافة إلى ذلك ،مشكلة هي أن هناك أماكن قليلة جد#ا في المدرسة للجئين الشباب .وقد ينتظرالبعض أكثر من عامين مكانا
في المدرسة .حاليا ل مكانا في المدارس للجئين .كثير ليسوا مؤهلون للحصول على مساعدة في مجال التعليم او المساعدة في
.مجال التدريب ،وبعضهم تخضعون لحظر على التدريب والدراسة .ول حتى الحصول على تعل#م اللغة اللمانية
نحن نطاب أن نضمن أن يتم التعامل انساني#ا مع اللجئين في بايرن حيث أن هذه الناس يرغبون في تحقيق شيء في حياتهم،
:وليس كما يتم ترحيلهم عبئا غير مرغوب فيه  .لذلك نطالب
!بمساكن ملئمة للشباب والرعاية للجئين
خدمات من اليوم الول ،لجميع اللجئين الشباب
مكان آمن ومريح
!مخيم للجئين كما فعل فريق ثكنة برلين
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