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 , اصدقائي وصدیقاتي 

 جویلیة في 2لدعوتھم للمؤتمر التنسیقي في  نقوم حالیا بزیارة بعض معسكرات الالجئین , قة غیفورننحن الالجئون والمساعدون من منط
طبیعة مكتب , و ننقل إنشغاالتنا و مشاكلنا في كل مناطق المقاطعة, خالل ھذا اللقاء سنعمل على تقدیم أنفسنا لبعضنا البعض. مدینة ھانوفر

 . التنسیق ما بین كل الجئي المقاطعة لمناقشة األجندة المستقبلیةسندرس كیفیة توحید الجھود و.المھاجرین 
 

المعسكر في ماینیرسن ككل المعسكرات األخرى في . تقوم سلطات منطقة جیفورن بتسییر المعسكر الذي یعیش أغلبنا فیھ لمدة سنوات عدیدة
أغلبنا ال یحصل على الماھیة نقدا بل تدفع لنا . یة خصوصیةالغرف ضیقة و ال نملك أ. مقاطعة نیدر ساكسن یتسم بالعزلة عن بقیة المجتمع

كل . مكتب المھاجرین في منطقة جیفورن یتحرش بنا و یھددنا, ممنوعون من العمل و رعایة صحیة جد ضعیفة. عن طریق أوراق غوتشاین
مفروض علینا اإلقلمة . حرماننا من الماھیةموظفو المكتب یھددوننا بالترحیل دائما و . تالثة أشھر نزور المكتب لتجدید بطاقات الھویة

ھدفھم أن ال نتحد ضد ھذا . مكتب الماجرین یقوم بھذا لكي ال نقوم بفضحھ أمام الرأي العام و كشف العنصریة التي نعاني.الجبریة في منطقتنا
الما أخبر من طرف السلطات أنھم ینوون . یةتم تھدیده بالترحیل رغم أن لھ ولد من إمرأة ألمان, شامبو الما أحد الجى ھذه المنطقة .الظلم

الما لم یحتمل تحرش مكتب . فمر القطار و حطم جمجمتھ, ذلك لما وضع رأسھ على سكة الحدید تم , ترحیلھ خالل یومین فقام باإلنتحار
 .التحرش و التھدید الذین نعاني منھ یومیا في مقاطعة نیدر ساكسن, الھجرة بھ

 
الالجئین طلبو لقاء الدارة الوصیة و التحاور بشأن إیجاد حلول للمشاكل التي یتخبطون . جات الالجئین ھو اآلخرمعسكر برامش شھد إحتجا 

 :یشتكي الجؤو المعسكر المذكور مم یلي .  مارس14 فبرایر و 24اإلحتجات كانت في , لم تسجل أیة إستجابة من طرف اإلدارة. فیھا
 
  .ا ولي أوراق القوتشاین الالجئین یریدون قبض الماھیة نقد-1
 . الطعام الذي یقدم في مطعم المعسكر ال یحتمل-2
 .و في كثیر من األحیان یتم تأخیر إعطاء الموافقة لزیارة الطبیب,  الالجؤون ال یحق لھم زیارة الطبیب الذي یریدون -3
 .عزلة و السكن في مكان الئقو تبقى أھم مطالب الالجئین فك ال, القلق و الضغط الذین یخیمان على المعسكر  -4
 

 26آخرھا كان في , المكان شھد عدة إحتجاجات. إدارة أولدنبورق قررت مواصلة عمل المعسكر كمسكن جماعي عكس مطالب الالجئین
یجري ,  الجئ على مختلف مناطق المقاطعة300تم توزیع . الدارة تراجعت عن قرارھا و رضخت للمطالب و تم غلق المعسكر. فبرایر

 .ZAABقلة نقلت لمركز . الحدیث عن نیة بناء مسكن لالجئین لكن ال شيء مؤكد
 

الجئین من كل من براونشفایق و كوكسھا فن شاركو في المؤتمر الذي نظمتھ . في مقاطعة تورینقن تنظیم مجتمع الالجئین لنفسھ یتتطور 
وزیر الداخلیة في .م معسكر سیال میلیس إلبداء الدعم لالجئي المنطقةو كذلك اإلعتصام الذي جرى أما, بمدینة یینا ' صوت الالجئین'جمعیة 

و . مقاطعة نیدرساكسن السید أوف شونیمان یطبق سیاسة عنصریة في المقاطعة حیث صرح بأن السیاسة المتبعة صحیحة و لیس علیھا غبار
وزیر الترحیل رقم واحد ' كرمة مرتین الوزیر شومان بقد '' شباب بال حدود''لذلك قامة منظمة . لكن الواقع ینفي صحة تصریحات الوزیر

  'للعام
 

 جویلیة 2شاركو في ھذا المؤتمر في ھانوفر یوم . و تقیید الحركة , الترحیل, لذلك ندعو كل شخص في نیدرساكسن لمحاربة العنصریة
من تورینقن و بادن '' صوت الالجئین''ة بمشاركة نشطاء من منظم. 17:00 و ینتھي على الساعة 12:00اللقاء ینطلق الساعة . 2011

 .فوتمبرق
 

إذا لم تكن لدیك القدرة على شراء تذكرة القطار أو ترید الحصول على دعوة خاصة من أجل .سنقوم بدفع تكلفة تذكرة السفر ذھاب و إیاب
  .األسفل رخصة السفر یرجى اإلتصال على األرقام الموجودة في 

 



 .إذا كنت تجید بعض اللغات بإمكانك مساعدتنا في الترجمة, لكي نحضر مترجمین, یرجى إعطاءنا معلومات كاللغة التي تتكلم
 

 .تحیاتنا الخالصة
 .نينماضتملا و نروفيج ةقطنم يئجال
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