نريد أن نعيش في حرية وكرامة!
نحن ال نريد أن نعيش في مخيمات معزولة في !Hesepe
 22سبتمبر 2011
نتوجه اليكم ألننا لم نعد نتحمل ظروف الحياة التي فرضت علينا .نحن الجئون من المخيم في  .Hesepe Bramscheيقع مخيم الالجئين ھيسيبه
 Hesepeفي والية سكسونيا السفلى  ،وعلى بعد  24كيلومترا من أوسنابروك و  4كم من  .Hesepeكما ان تكاليف الرحلة إلى أوسنابروك تبلغ
 .€ 5،40ويستوعب المخيم حوالي  700الجئ.
ان المخيم مسيج باالسالك الشائكة ويحرسه رجال األمن ,كما انه كان سابقا ثكنة عسكرية .في ھذه الشروط نعيش في منازل مختلفة  ,حيث يتقاسم الغرفة
الواحدة منا ستة أشخاص .ان المسؤولين في والية ساكسونيا السفلى قد بنوا المخيم وفق نظام يعتمد العزل التام .ويتواجد في المخيم مكاتب شرطة
األجانب ،مكتب الرعاية االجتماعية ،عيادة ،روضة أطفال ،ومدرسة ألطفالنا حتى سن ال  ،12باالضافة الى كافتيريا مركزية .كما اننا نحمل بطاقات
خاصة ,تسميھا ادارة المخيم ببطاقة السكن.
معظمنا يقيم ھنا خلف األسالك الشائكة وفي عزل شبه كامل عن المجتمع ولسنوات طويلة بانتظار استكمال اجراءات دعاوى اللجوء .حيث قدمنا من
بلدان مختلفة  :أفغانستان  ,ساحل العاج  ,غانا ,العراق  ,الھند ,إيران ,يوغوسالفيا السابقة ،لبنان ،الكاميرون ،من مناطق قفقاسيا التابعة لروسيا الحالية،
سوريا ,تركيا...و قد تركنا وراءنا أشياء كثيرة في رحلة بحثنا عن األمل للظفر بحياة يسودھا األمان والسالم والكرامة .لم يخطر على بالنا يوما أننا
سنجبر على العيش في مثل ھذا المخيم .يتشكل لدينا يوما بعد يوم االنطباع بأن ھذا المخيم بني وفق شروط مھينة لالمعان في اذاللنا والحط من كرامتنا
البشرية .حيث يتم التعامل معنا كحيوانات ,الى درجة نكاد نفقد فيھا خصوصياتنا االنسانية .ان ھذه الظروف الصعبة تدفعنا الى العجز ,اليأس ,الضعف,
الوھن والتعرض ألمراض مختلفة ,عدا عن الجنون الذي ينتظر بعضنا .وھذا ما أدى الى قلة النوم وسوء التغذية وموت أطفالنا في ظل الحصار
الضارب من حولنا من قبل االسالك الشائكة من جھة ورجال األمن من جھة أخرى.
نحصل على أربعين أويرو في الشھر .وبعضنا محروم حتى من الحصول على ھذا المبلغ .وبعضنا يتمتع بنعمة العمل مقابل أويرو وحيد في الساعة .كما
اننا نقوم بأعمال تنظيف داخل وخارج المخيم .وبعد اغالق مخيم الالجئين في أولدنبورغ تم اجالء بعضنا واضطر بعضنا الى العمل في ھيسيبه
 Hesepeأو برامشه  Bramscheفي المقابر .فمن ناحية اليمكننا الحصول على تصاريح العمل ومن ناحية أخرى نضطر الى العمل بأجور بخسة.
نحن نريد ان نعمل .لسنا بحاجة الى صدقات من أحد ونستطيع العمل بأنفسنا لتأمين معيشة الئقة لنا .الشبان منا يطمحون الى الحرية ونحن نطمح الى
التحرك دون قيود والعيش بحرية .نحن لسنا بحاجة إلى األكل في الكافتيريا  ،حيث أننا نشعر بالوضاعة جراء تلقي قطعة خبز .غالبا ما نذھب إلى
الفراش جائعين ،حيث أن العشاء الذي نتناوله في الكافيتيريا اليكفي لسد الحاجة أثناء الليل.
في ھذا المخيم يتوفر فقط نوعين من العقاقير و لكل األمراض واآلالم التي تصيب الالجئين أحدھما الباراسيتامول واآلخراإليبوبروفين .الكثير منا
يتعرض الى أوجاع وآالم مختلفة ناجمة عن الظروف السيئة في المخيم ,ومع ذلك اذا ما احتجنا الى المعالجة الطبية فانھا اما أن تأتي متأخرة أويصعب
الحصول على االحالة الى الطبيب ,ھذا ان وجدت أصال .كما أصيب الكثيرين من األخوة واألخوات في بلدانھم التي قدموا منھا أو نتيجة الظروف البالغة
الصعوبة التي مروا بھا على طرق الھجرة بتعقيدات و بأمراض نفسية ,يستحيل الشفاء منھا أو معالجتھا في ھذا المخيم الذي اليعتبر مكانا صالحا للقيام
بمثل ھذه األمور.
وقد أبلغنا القائمين على أمور المخيم مرارا وتكرارا بھذه المسائل التي ھي بواعث قلق شدسد لدينا ,اال أن السيد كونراد برام يتجنب أي اتصال معنا  ,كما
أنه يتملص على الدوام من الخوض في مثل ھذه األحاديث .وطلبنا منه ومن زمالئه اآلخرين االستماع الى شكاوانا وأخذھا على محمل الجد ,اال أن ذلك
لم يحدث .لذلك فقد خرجنا في احتجاج في شباط .وزعم السيد برام في لقائه مع تلفزيون  OS1-TVفي نشرته االخبارية بأنه فوجئ بمطالبنا وبأنه لم
يكن على دراية بھا .كما تسبب في تعرض بعض الناشطين منا الى الضغط والترھيب.
في الحادي والعشرين من سبتمبر  2011فقد بعضنا ,ممن يعيش وقتا طويال في ھيسيبه  ،Hesepeفرص العمل لديھم .حاولنا التحدث حول ھذا مع
السيد برام وكذلك حول العمل بأجر منخفض .ولكن بدال من الحديث إلينا  ،وصلت الشرطة .اننا نحتج وسنواصل االحتجاج حتى تحقيق مطالبنا
المشروعة ,وھي:
•

نقل الالجئين المقيمين في مدن والية سكسونيا السفلى الى شقق خاصة ،حيث تنخفض التكاليف التي تترتب على "الوالية"أو "الدولة" دفعھا
وكذلك يتم تأمين معيشة أفضل لنا.

•

إلغاء اإلقامة الجبرية ،لكي النحس بأننا سجناء.

•

تصاريح العمل للقادرين على العمل والراغبين فيه.

الالجئون المقيمين في مخيم ھيسيبه في برامشه
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