حق کودکی و نوجوانی برای پناھجويان!
خروج از انزوا!  -کمپ پناھجويان را برچينيد!
مسکن مناسب برای کودکان و نوجوانان پناھجو و حق برابر برای تحصيل!
چھارشنبه  ٢٣مائ  - ٢٠١٢ساعت  ١۵تظاھرات اعتراضی
شروع) Sozialministerium, Winzererstraße 9, München :نزيک ( U2 Theresienstraße
پناھجويان نوجوان اکثرا سفر طوالنی پشت سر دارند تا به يک کشور غربی برسند .بسياری از آنان سالھا در يونان
در بی خانمانی بسر برده ،يا در مجارستان زندانی شده و يا مورد خشونت ھای نژادپرستانه قرار گرفتهاند .آنھا
بخاطر طی کردن راھھای سخت و خطرناک با پای پياده يا مخفی شده در کاميونھا يا در قايقھای کوچک دچار
ناراحتیھای روحی و روانی شده اند .پناھجويان نوجوان دچار دلتنگیھای شديد برای خانواده و محيط زندگی
ازدست دادشان ھستند .آنھا وقتی به آلمان ميرسند انتظار امنيت ،آزادی و آرامش دارند.اما در بايرن شرايط زندگی
غير انسانی در کمپھای پناھجوی در انتظار آنان است .اين کمپھای شلوغ و پر از پناھجو اکثرا در مناطق دور از
شھر و پرت و در وضعيت فاجعه بار ھستند مانند  Bayernkaserneدر مونيخ که در آن اکثرا پناھجويان زير
سن قانونی و بدون خانواده اسکان داده شده اند.
در اين کمپ پر سرو صدا و تنگ امنيت و آرامش وجود ندارد ۵٠ .نفر از يک آشپزخانه و يک حمام استفاده ميکنند.
چھار نوجوان و يا حدود ھشت بزرگسال در يک اتاق اسکان داده شده اند .آنھا بستهٔ مواد غذای و لباس از انبار لباس
دريافت ميکنند .محوطه محصور شده کمپ زندان را تداعی میکند .اغلب پليس برای کنترل مدارک شناسايی
پناھجويان به اين کمپ آمده و گاھی نيز اتاقھا را جستجو و کنترل میکند .يکی از نوجوانان پناھجو مگويد" :ما ھر
دقيقه بايد مدرکمان را به پليس نشان دھيم .گاھی اوقات پليس نيمه شب وارد اتاقمان ميشود و به ما حرفھای بد و
ناجور ميزند .اين عمل بسيار تحقير آميز است .ما که جنايتکار نيستيم".
خود آسيبی و خود کشی بين اين نوجوانان بسيار رواج دارد .شبھا برای نوجوانان پناھجو بدترين اوقات است .آنھا
اکثرا گريه میکند و دچار کابوس ميشوند .شبھا در کمپ ھيچ مددکار اجتماعی برای کمک روحی به اين نوجوانان
وجود ندارد و روزھا نيز اين کمک بسيار ناچيز است.
در آغاز سال نوجوانان مجبور شدند با اعتصاب غذا دوھفتهای توجه عموم را به وضعيت اسفناک خود جلب کنند .بعد
از آن بعضی مشکالت کوچک برطرف شد ولی وضعيت پناھجويان در کمپ تغيير اساسی نکرد .در حالی که در
ايالتھای ديگر آلمان پناھجويان نوجوان حتا باالی  ١۵سال در خانهھای مخصوص نوجوانان نگھداری ميشوند در
بايرن اين نوجوانان در کمپھای پناھجويان اسکان داده ميشوند .پناھجويان نوجوان بايد در واقع فورا زير پوشش قانون
کمکھای کودکان و نوجوانان و در مراکز مخصوص نوجوانان نگھداری شوند .اما آنان ماھھا و حتا بيش از يک سال
در انتظار جای خالی در اين مرکز میمانند .وقتی اين نوجوانان در اين فاصله انتظار به ّ
سن  ١٨سالگی ميرسند
موقعيتشان بويژه مشکل ميشود .آنوقت احتمال انتقال آنان به کمپ پناھجويان بزرگسال جدیتر ميشود.
جدا از آن برای کسانی که تحت پوشش قانون کودکان و نوجوانان قرار ميگيرند نيز جای کمی در مدارس وجود دارد.
بعضی از اين نوجوانان بيش از دو سال منتظر جای خالی در مدرسه ميشوند .در حال حاضر جای تحصيل برای
پناھجويان در ھمهٔ مدارس اشغال است .بسياری از نوجوانان از حق گرفتن کمک ھزينه تحصيلی ) (BAföGمحروم
ھستند .بعضی از آنان حتا از حق تحصيل محروم ھستند .حتا برای رفتن به کالس زبان آلمانی نيز ھيچ تضمينی
وجود ندارد.
ما خواھان اين ھستيم که با پناھجويان در بايرن رفتار انسانی شود .آنان ميخواھند در زندگی خود به نتيجهای برسند و
نمیخواھند به عنوان سربار و مزاحم به کمپھای پناھجوی تبعيد شوند .خواستهھای ما:
مسکن و رسيدگی مناسب برای کودکان و نوجوانان پناھجو!
قانون کمک به نوجوانان از روز اول برای ھمهٔ پناھجويان نوجوان!
مکان امن و آرامش :کمپ پناھجويان مانند  Bayernkaserneبايد برچيده شود!
مراقبت و کمکھای روحی و روانی برای پناھجويان و امکانات کافی برای روان درمانی آنان!
کالسھای زبان آلمانی با کيفيت خوب ،امکانات کافی برای رفتن به مدرسه و حق مساوی برای تحصيل و کار!
V.i.S.d.P.: Ben Rau c/o Karawane München, EWH, Schwanthalerstr. 80, 80336 München

