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گزارشی از ھيئت اعزامی کاراوان ووپرتال ازاردوگاه پناھندگی برامشه  /نيدرزاکسن
 11سپتامبر 2011
جھنم می تواند واقعا ٌ زيبا بنظر برسد  ،حتی گاھی مانند يک اردوگاه تعطيالتی!
قبل از اينکه ما حدود ظھر به اردوگاه پناھندگی برسيم بايد کيلومترھا از ميان جنگلھای کوچک عبور می کرديم .نام ايستگاه اتوبوس که در يک
محوطه ی پارکينگ بزرگ قراردارد » مرز اردوگاه موقت« می باشد .ازاينجا روزانه پنج اتوبوس به سمت برامشه و ازنابروک می روند
وھمانطور که ما بعدا ٌ مطلع می شويم ،از اينجا فقط اتوبوسھای مدرسه عبور می کنند ،يعنی اگر بزرگترھا بخواھند به ازنابروک بروند بايد اول
حدود دو کيلومتر پياده تا ايستگاه قطار »ھسپه« رفته وسپس از آنجا بايک بليط به قيمت  2.00يورو با قطار به ازنابروک بروند.
دورتادور محوطه حصارکشيده شده است .بعد از اينکه ما کارت شناسايی ھايمان را به نگھبانی داديم  ،يک دوست ايرانی از ما استقبال نموده و
مارا به داخل اردوگاه راھنمايی کرد.اين اردوگاه قبال يک سربازخانه ی ھلندی بوده است و برخالف بقيه ی اردوگاھھای پناھندگی که ما تا کنون
مالقات کرده ايم  ،مانند يک اردوگاه نظامی بنظر نمی رسد .ساختمانھا ھم ويران يا فراموش شده نيستند .ساختمانھای دو طبقه با رنگمايه ھای
قرمز و محوطه ی چمن نيز مرتب و تميز می باشند .ھمينطور محوطه ی بازی کوچکی که ما بعدا ٌ در آنجا با تعدادی ازپناھندگان مالقات می
کنيم نيز خوب بنظر می رسد و تعداد زيادی بچه ھم در آن سرگرم بازی می باشند.
چيزی که در اين مکان مردم را ديوانه می کند ،نبود امکانات بھداشتی و ياساختمان کثيف و خرابه نيست بلکه بيش از ھر چيز انزوا و سيستم
کنترل کننده ی حاکم بر اينجا می باشد) .که در اين مورد بايد گفت که اينجا خصوصيت يک اردوگاه پناھندگی واقعی را دارد(  .ھمه چيز در
اينجا متمرکز شده است :سالن غذاخوری ،مدرسه ،درمانگاه ،اداره ی امور خارجيان ،اداره ی تامين اجتماعی .ھمه چيزھايی که از نظر مقامات
آلمانی  ،يک پناھنده بدان نياز دارد تا در انتظارسپری شدن مراحل پناھندگی خود بماند .درواقع مردم اينجا زندگی می کنند .وبعضی ھا بيش از
سالھای سال .از برخی می شنويم که حدود دو يا پنج سال است که اينجا زندگی می کنند يا بھتر بگوييم سالھارا از دست می دھند.
سپس ما با دوستانی صحبت می کنيم که در اين مدت باھم متحد شده اند) اکثرا ٌ مردان جوان( واز اعتراضاتی که تا کنون کرده اند صحبت می
کنند:
اولين اعتراضات در ماه فوريه )1و (2سازماندھی شد که پيش از ھر چيز در باره ی غذای سالن غذاخوری بود.يک روز تحريم غذا صورت
گرفت که در اين روز تعداد زيادی در اين تحريم شرکت داشتند و در جلوی سالن غذاخوری تجمع کرده وبه اعتراض پرداختند .ھمه يکصدا می
گفتند که غذای غذاخوری قابل خوردن نيست ! برنامه ی غذايی متداول روزانه تشکيل شده از ،صبحانه  :نان و کره  ،ناھار :برنج و سيب زمينی
و شام نان و کره .ميوه و سبزيجات تقريبا ٌ وجود ندارد .وعده ی غذايی بسيار کم است حداقل تعداد زيادی ھرگز از اين مقدار غذا سير نمی شوند
يا شب بسيارگرسنه ھستند .در صورتيکه کسی مقداربيشتری غذا درخواست کند اين جواب را از کارکنان غذاخوری دريافت می کند :اينجا
رستوران نيست !
کسی که می تواند و يابه عبارتی برای خريد مواد غذايی پول دارد ،در اتاق خودش روی يک اجاق برقی کوچک غذا می پزد.اين فقط زمانی
امکان پذير است که کسی امتياز داشتن کار ساعتی يک يورو راداشته باشد .يعنی به اضافه ی  40يورو پول توجيبی ماھيانه ،بتواند مقدار کمی
ھم درآمد داشته باشد .در حال حاضر تعداد زيادی از افراد بيماروخانواده ھايی که تعداد بيشتری بچه دارند ،در سالن غذاخوری غذا می خورند
واين درحالی است که ھيچگونه گذشت ياتفاوتی برای افرادی که مثال ٌ حساسيت دارند يا غذا برای سالمتيشان خوب نيست وياحتی کسانی که رژيم
غذايی خاصی بايد داشته باشند نيز صورت نمی گيرد.
پس از اعتصاب غذا ھم ھيچ تغييری صورت نگرفت .مسئول اردوگاه آقای »کنراد برام« مردمی را که می خواستند با او صحبت کنند را دست
به سر کرد.شکايات پناھندگان در داخل اردوگاه ھيچ گوش شنوايی ندارد .شکايات آنھاشنيده نمی شود وبابی توجھی و تحقير روبرو می
شوند.صدای اعتراضات بيرون از اردوگاه ھم به اندازه ی کافی بلند نبوده تاشنيده شوند .به ھمين دليل مقاومت بعدی نيز دوباره شکست خورد.
يک پناھنده که می خواست جلسه ای راسازماندھی کند ،در اين جلسه حاضرنشد .بعدا ٌ مشخص شد که ماموران امنيتی اردوگاه و پليس به
ساختمانی که اودر آن زندگی می کند رفته واورا سوال جواب نموده اند.
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مشگل بزرگ ديگر مراقبتھای پزشکی می باشد .در اردوگاه يک مرکز درمانی و يک پزشک عمومی وجود دارد که ھر ھفته دوبار و ھر بار به
مدت سه ساعت آنجا می باشد .او برای شکم درد ،کمر درد ،دندان درد ،مشکالت چشم ....فقط يک دارو می نويسد :پاراستامول .حواله برای
دکتر متخصص بندرت صادر می شود .برای مشکالت روحی امکان بسيار کمی وجود دارد که حواله صادرشود.اگر کسی بيماری حادی بگيرد
و پزشک در اردوگاه حضور نداشته باشد ،يکی از نگھبانان اردوگاه می آيد وتصميم می گيرد که آياشخص بيمار نياز به پزشک دارد و آيا بايد
آمبوالنس خبر کرد ياخير .در صورت ضرورت آمبوالنس و پزشک نيز  ،اگر ھزينه ی درمان از طرف اداره ی تامين اجتماعی تأييد شود،
ھزينه ی آمبوالنس بايد توسط خود بيمار پرداخته شود ).از چند ماه پيش تا کنون به اين شکل است( .مترجم برای بيمار ارائه نمی شودو در
صورتيکه يک دوست از اردوگاه وظيفه ی ترجمه رابه عھده بگيرد ،خرج رفت و آمد او پای خودش است.
زنی با صندلی چرخدار در اردوگاه زندگی می کند .زمانی که شنيد بايد به برامشه برود ھردو پای او از حرکت افتادند .بوضوح ھيچ دليل
جسمانی برای فلج شدن پاھای اووجود ندارد ،دليل آن کامال ٌ فشار روحی است چرا که شرايط اردوگاه برای او غير قابل تحمل می باشد .دوستی
می گويد :اردوگاه را برای اين ساخته اند که مردم دوباره به کشورشان برگردند – بعضيھا ھم ھمين کار را می کنند  -کسی ديگر موضوع را
اينگونه تحليل می کند :بچه ھا حداقل می توانند به مدرسه بروند اما ما بايد فقط سيب زمينی بخوريم و بخوابيم ! حتی فکر کردن به اينکه بعضی
ھا بايد دو تا پنج سال اينجا بمانند نيز مخوف است.
تمام مناسبات موجود در اردوگاه بنظرساکنين تحقيرآميز است .يکی می گويد :در اينجا با آدم مثل انسان رفتار نمی شود .کار کنان غذا خوری
دستشان می لرزد ،انگار که خرج غذا را از جيب خودشان می پردازند .اگر کمی بيشتر غذا بخواھی ،دست به سرت می کنند و تو ھيچ کاری
نمی توانی بکنی .حتی در سالن غذا خوری ھم مأموران امنيتی حضور دارند .آنھا حتی از عکسبرداری ازغذا نيزجلوگيری می کنند.در اداره ی
تامين اجتماعی مارادقيقا ٌ وارسی می کنند که مبادا لباسی با مارک گرانقيمت برتن داشته باشيم و يا چيز باارزشی ھمراھمان باشد.بعضی ھا بايد
در اداره ی تامين اجتماعی لباسشان را در بياورند ويا مجبورشان می کنند که کيف پولشان را برای بازرسی تحويل دھند.اگر کسی پول داشته
باشد از او گرفته می شود ".وقتی برای تمديد اقامت موقتم به اداره ی تامين اجتماعی رفتم ،کارمند،اداره برگه ی اقامت موقتم را نه به شکل
عادی  ،بلکه آنرا ازدستم قاپيد و گفت :ساعت  14:00دوباره بيا ! "
اين درحالی است که ھيچکس در مورد حقوق خودش مطلع نمی شود .مثال ٌ کسی نمی داند چرا بعضی ھا پول توجيبی ماھيانه می گيرند و برخی
نه .اداره ی تامين اجتماعی ھيچ اطالعات مکتوبی نمی دھد و کسی نميداند که قانونا ٌ چقدر بايد دريافت کند.
تنھا امکان پول در آوردن به شکل قانونی ،کار ساعتی يک يورو می باشد .در اين مورد دوستان توضيح می دھند که اين کارھا تنھا در محوطه
ی اردوگاه انجام نمی شود بلکه بطور مثال در فضای سبز و دفتر تشييع جنازه ی برامشه نيز از نيروی کار ارزان آنھا استفاده شده و آنھا را به
کار گورکنی می گمارند .يکی از دوستان وحشت زيادی از رفتن توی قبر داشت .زمانی که اردوگاه پناھندگی الدنبورگ در ماه جوالی بسته شد،
برخی به آنجا برده شدند وبايد کمدھای سنگين را از ساختمانھای پادگان حمل می کردند .مطمئنا ٌ استان بايد برای کارگران "معمولی" ده برابر
بيشتر دستمزد پرداخت می کرد.
در واقع ھمه می خواھند از اين اردوگاه بيرون بروند و در اين مورد يکصدا معتقدند که بيشتر مشکالت آنھا ارتباط مستقيم به اقامت آنھا در
اردوگاه دارد و چون اين مشکل نه فقط مشکل آنھا بلکه مشکل بقيه ی کسانی خواھد بود که پس از آنھا خواھند آمد ،تصميمشان بربسته شدن
اردوگاه راسخ است.
بعد از اينکه ما پس از حدود شش ساعت خداحافظی می کنيم  ،کارت شناسايی ھايمان را پس می گيريم وبسمت خانه حرکت می کنيم ،ھمه
غمگين ھستند  ،پيش از ھر چيز برای افراد بيمار در اردوگاه و اما ھمزمان شاد  ،برای اينکه با دوستانمان تصميم قاطع و روشنی درباره ی
مبارزه برای در يافت حقوق آنان را گرفته ايم.

منابع
http://www.noz.de/lokales/52158202/proteste-in-bramsche-wo-asylpolitik-ein-gesicht-bekommt
http://www.youtube.com/watch?v=BvKx-TN3ELI

 +يک تحقيقات علمی در باره ی عواقب زندگی در اردوگاه در سالمتی پناھندگان که در اينترنت با اين آدرس قابل دسترسی است:
http://www.equal-saga.info/docs/SPuKRegionalanalyse.pdf
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