ما می خواھيم در آزادی و در شأن انسانی زندگی کنيم
ما نمی خواھيم در انزوا در اردو گاه »ھسپه« زندگی کنيم
ما بدين وسيله اعالم می کنيم که بيش از اين تحمل شرايط اجباری اردوگاه پناھندگی رانداريم .ماپناھندگان اردوگاه »ھسپه« از برامشه می باشيم .اين
اردوگاه در استان نيدرزاکسن ،در بيست و چھار کيلومتری ازنا بروک و چھار کيلومتری شھر ھسپه قرار دارد .قيمت بليط يکطرفه از اينجا تا ازنا
بروک  5.40يورو می باشد  .ار دوگاه می تواند تا  700پناھنده را در خود جای دھد .
محوطه ی سيم خاردار کشيده شده ای که بوسيله ی نيروی امنيتی محافظت می شود قبال يک پادگان نظامی بوده است.در اين محوطه چند ساختمان
وجود دارد که در ھر اتاق آن عمدتا پنج نفر زندگی می کنند.استان نيدرزاکسن به وسيله ی اين اردوگاه يک انزوای مطلق برای پناھندگان ايجاد
نموده است .اداره ی امور خارجيان ،اداره ی تامين اجتماعی ،يک درمانگاه ،کودکستان ،يک مدرسه که بچه ھای زير دوازده سال در آن تدريس می
شوند ،يک سالن غذا خوری مرکزی که ھمگی در اردوگاه متمرکز شده اند.ما حتی يک کارت شناسايی مخصوص اردوگاه داريم که »کارت
شناسايی ساکنين اردوگاه« ناميده می شود.
بيشتر ما درمدت زمانی که مراحل پناھندگيمان طی می شود ،که اين زمان اغلب بيش از سالھا طول می کشد ،بايد در اين اردوگاه  ،پشت حصارھای
سيم خارداری که مارا از بقيه ی جامعه جدا می کند زندگی کنيم.ما از کشورھای مختلفی مانند  :افغانستان ،ساحل عاج ،غنا ،عراق ،ھند ،ايران،
يوگسالوی سابق ،لبنان ،کامرون ،کشورھای قفقاز از روسيه ی کنونی ،سوريه ،ترکيه ....می آييم .ما ھمه چيز خود را در وطن خود رھا کرديم با
اميد زندگی کردن در امنيت و آزادی و حرمت انسانی .اما ھرگز فکر نمی کرديم که در چنين اردوگاھی بايد زندگی کنيم .ھرروز برايمان بيشتر
روشن می شود که اردوگاه پناھندگی با اين ھدف ساخته شده است که مارا تحقير نموده و از پای در آورد.در اردوگاه با ما مانند حيوان رفتار می
شودو انسانيت ما از ما گرفته ميشود .برای ما تصميم گيری می شود  ،ازما سرپرستی می شود و ما ملعبه ای بيش نيستيم .ما روز به روز بيمارتر
می شويم و بعضی از ما از تعادل ذھنی خود را ازدست می دھند .انسانيت ما خالصه شده است در خوردن و خوابيدن و در ميان سيم خاردارھايی
که توسط مامورين امنيتی نگھبانی می شود  ،تمام اميدھا و آرزوھای ما می ميرد.
ما ماھيانه  40يورو دريافت می کنيم  .بعضی از ما حتی اين مبلغ کم را ھم دريافت نمی کنند .بعضی ازما اين امتيازرا دارندکه کار ساعتی يک
يورو داشته باشند .آنھا در داخل و خارج از اردوگاه کار نظافت را انجام می دھند .تعدادی از ما پس از بسته شدن اردوگاه الدنبورگ برای اسباب
کشی به آنجا برده شدند و بعضی ھم در گورستان بعنوان گورکن کار می کنند .از يکسو به ما اجازه ی کار داده نمی شود و از سوی ديگر ما بايد
نيروی کارمان را ارزان بفروشيم.مامی خواھيم کار کنيم .ما نيازی به صدقه نداريم  .ما می خواھيم خودمان خرج خود و خانواده مان را در بياوريم.
جوانانی که در ميان ما زندگی می کنند تنھا آزادی می خواھند .ما می خواھيم آزادانه حرکت کنيم و مستقل و آزاد زندگی کنيم .ما نيازی به غذای
سالن غذاخوری اردوگاه نداريم ،جايی که برای يک تکه نان بايد تحقير شويم .اغلب ما گرسنه به بستر می رويم چون شام سالن غذاخوری کافی
نيست.
در اين اردوگاه ما ياد گرفته ايم که برای ھر نوع بيماری و ناراحتی ما پناھندگان فقط يک دارو وجود دارد» :پاراستامول«  .خيلی ازما ناراحتی ھا
و دردھايی دارد که پيامد زندگی در اردوگاه پناھندگی است .وقتی ما نياز به پزشک متخصص داريم  ،ابتدا پس از چندين بار تکرار
تقاضا)،درصورت پذيرفته شدن( يک حواله برای مراجعه به پزشک متخصص دريافت می کنيم .بعضی از خواھران و برادران مادر وطن خود ويا
در حين فرار از کشورھای مبدأ خود به بيماريھای سختی دچار شده اند ويا بايد موقعيت ھای دردناکی را تجربه می کردند.اردوگاه پناھندگی مکان
مناسبی برای درمان چنين بيماری ھای روحی و جسمی نيست.
مابه دفعات مکرر در باره ی موقعيت خودمان به مسئول اردوگاه و کارمندان اردوگاه اطالع رسانی کرديم .مسئول اردوگاه آقای»کنراد برام« از ھر
گونه مالقات و گفتگويی با ما سر باز می زند.بارھا از او و کار مندان اردوگاه تقاضا نموديم که مشکالت و درخواستھای مارا جدی بگيرند .ھيچ
اتفاقی نيفتاد  .در نتيجه ما دست به اعتراض زديم .نھايتا آقای »برام« در اخبار محلی شبکه ی  OS1-TVادعا نمود که او کامال غافلگير شده است
و درخواستھا و مشکالت مارا تا کنون نمی دانسته.
در تاريخ بيست و يکم سپتامبر  2011تعدادی ازما که مدت زيادی است در اردوگاه زندگی می کنند امکان کار کردن را از دست دادند .ما تالش
کرديم که آقای برام را برای صحبت در مورد کار کم در آمد خود بر سر ميز مذاکره بکشانيم اما به جای اينکه او باما صحبت کند پليس آمد .ما
درکمال آزادی اعتراضات خود را ادامه خواھيم داد وھمه باھم درخواستھايمان را به کرسی خواھيم نشاند .اين درخواستھا عبارتند از:
نقل مکان پناھندگان از ھايم پناھندگی به شھر ھای بزرگ استان نيدرزاکسن در خانه ھای شخصی که در واقع برای استان بسيار ارزانتر بوده و
به مانيز امکان زندگی شخصی و مستقل خود را خواھد داد.
برداشتن قانون »سکونت اجباری در محدوده ی مشخص« تا بدينوسيله ما احساس زندانی بودن را نکنيم.
اجازه ی کار برای کسانی که می توانند و می خواھند کار کنند.
» پناھندگان اردوگاه پناھندگی ھسپه ،برامشه«
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