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  ز،يعز نيمهاجر و پناهندگان ،محترم  انيآقا و اهخانم

 ماه دوم خيتار در هانوفر شهر در هجويانااز شما جهت شرکت در گردهمايی بزرگ پن) Gifhorn( فهرنيگ رشه پناهندگان ما 

  .ميينمايم دعوتی جوال

ما می . مشکالت خاص هر اردوگاه و اداره امور خارجيان همان منطقه ميباشد ازآگاهی  و يی با يکديگرآشنايی گردهماهدف از اين 

  . مآتی با شما به اشتراک بگزاري تهايفعالخواهيم تجربيات خود را در ارتباط با اعتراضها و ساير 

 .، اداره می کنندميکنيمی زندگ سالها ما که یيجا ،)Meinersen( نرزنيما دررا يان پناهجواردوگاه  کي فهرنيگ شهر مسئولين

در   يانپناهجو. جامعه محسوب می شوند هيبق ازی جداال مکانهايی عم درزاکسنينيالت ا اردوگاهای اکثر و نرزنيمااردوگاه 

تنها کوپن خريد داده  نقد پولبه بسياری از ما بجای . ختيار داشتن فضای شخصی سکونت ميکنندمحلهای بسيار کوچک و بدرن در ا

 انيخارجاداره  نيمأمور .کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی تاثير مستقيمی بر زندگی روزانه ما ميگذاردو کار اجازهعدم  .شود یم

را طی رن فُهيگبه ی لومتريک 15 راهيک بار ما بايد  روز سه هر کهيطور بهار شديد روحی قرار داده شرا تحت ف ما رنفُهيگشهر 

   .کننديم ديتهد کهای مالیکميا قطع  و خراجبه ا را ما شهيهم انيخارج اداره کارمندان . بشود ديتمد مان اقامتکنيم تا اجازه 

معه آلمان از وضعيت اسفبار نژادپرستانه جا کهاز اردوگاه به ندرت صادر شده و بدينوسيله اداره خارجيان ميخواهد  جوخراجازه 

از   يکیشمبهو الما،  .باشند طدر ارتبا گريداردوگاههای مختلف با يک انيپناهجوهمچنين آنها نميخواهند که . آگاه نشوند ماحاکم بر 

 یکه او دارا یبا وجود. قرار گرفته است يانمٔاموران ادارٔه خارج  یما، در چند وقت گذشته مدام تحت شکنجه روح يهشب ياِنپناهجو

آن  ازپس . روز او را اخراج خواهند کرد ٢علم کرده بود که تنها در  يهخر ماه فورادر او ينبود، اداره خارج  یآلمان ّيتبا مل یفرزند

خود و   یروح یها مٔاموران، و فشار های يتر و اذااز آذ يچگاهاو ه). قطار يلر یبا قرار دادن سرش رو(کرد   یشمبو الما خودکش

 .ياوردبه زبان ن یسخن" يدرزاکسنن" يانما پناهجو

حل  یمارس به وضع خود اعتراض کردند و برا ١۵و  يهفور ٢۴در  يانپناهجو )Bramsche‐Hesepe( پهِهِز برامشهاردوگاه  در

 :بود يراعتراض آنها به موارد ز. صورت نگرفت یاقدام يچاردوگاه صحبت کردند، اما ه يريتمشکالت خود با مد

 .يکردندم يافتپول نقد فقط کوپن در یآنها بجا) ١

 .يشودافراد نم های يازبه ن یتوجه يچاز تنوع غذا نبوده و ه یاردوگاه اثر یدر غذاخور) ٢

 ينهتوسط پزشک اردوگاه معا يمارانب يدابتدا با. يربا تاخ ياو  يشوداجازه مالقات با پزشک متخصص داده نم يانمعموال به پناهجو) ٣

 .شوند

  .در خود اردوگاه است یمشکل، محدود ساز ينمهمتر. اردوگاه يريتوارده از طرف مد یها استرس و فشار) ۴

 یها اعتراض. ادامه دهند یرا به صورت کنون يانگرفتند که اداره اردوگاه پناهجو يمتصم )Oldenburg( ُالدنبورگشهر ينمسول

 يلگرفتند که اردوگاه را تعط يمشهر تصم ينپس از آن مسول. بود يهفور ٢۶ يخآن در تار يِنانجام گرفت و آخر يمتصم ينبه ا یمتعدد



طرح ساخت . منقل شدند درزاکسنين یها اردوگاه يربه سا يانپناهجو  یشده و باق دهفرستا نبورگُالدبه  ياننفر از پناهجو ٣٠٠ .کنند

 ُالدنبورگمستقر در  يانپناهجو يفاحداث آن هنوز مشخص نشده است  و تکل يقموجود است اما زمان دق يانمحل اقامت پناهجو

  .يستمعلوم ن

 گيشوا براونهای  پناهجويان شهر .ماندهی شده پناهجويان در حل افزايش استهای خود ساز گروه ) Thüringen( نگنيتوردر ايالت 

)Braunschweig (هاون کوکس از و )Cuxhaven( پناهجويان های صدای انجمن" يی چند مليتی ادر گردهم" ) ( ناي در شهر )Jena(  

  .خود با ساير پناهجويان نشان دادند  همبستگی )Zella‐Mehlis( سيمل سال شرکت کرده و با تظاهرات خود مقابل اردوگاه

 و. شته استارا به اجرا گذ  های نژدپرستانه ای سياست) Uwe Schünemann( شونمان اوه آقای  درزاکسنين ايالت  داخلی وزير امور  

از اين رو انجمن . های ايشان کامال متفاوت است پناهجويان با گفته واقعی  اما زندگی. بر اقدامات اداره خارجيان زده است همواره مهر تائيدی 

 .کردند  فیمعر "وزير اخراج"سال پياپی به عنوان  ٢بدون مرز وی را در  جوانان

 

، )Duldung( "دولدونگ"مخالفت خود را با نژادپرستی،  2.7.2011کنيم تا با شرکت در گردهمايی  شما دعوت می  وسيله ما از تمامی يندب

های صدای  انجمن. باشد می ١٧الی  ١٢برنامه از ساعت . ها را نشان دهيد خارجيان و اقامت اجباری در اردوگاه اقدامات نژادپرستانه اداره

 .نيز در اين گردهمای شرکت ميکنند  Baden-Württemberg و Thüringenهای  اهجويان از ايالتپن

 

شرکت در گردهمايی را نداشته و يا  اگر توان مالی خريد بليط برايه. گردهمای محاسبه شده و پرداخت خواهد شد های رفت و آمد به محل هزينه

هستيد حتما به ما  اگر نيازمند به محل خواب. های زير تماس بگيريد داريد با شماره نياز اردوگاه را برای خروج از  نيز به دعوتنامه رسمی

 .اطالع دهيد

 

کنيد و به چه زبانی  می بهتِر گردهمای به ما پيشاپيش اطالع دهيد که آيا در اين گردهمای شرکت د است به منظور برنامه ريزینهشماخو

  .ما همواره پذيرای گرم همکاری شما است عجم. شما فراهم شود کنيد تا در صورت نيز امکانات ترجمه برای صحبت می
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