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Picture 
را بدهند  یپناهندگ یاز روش ها نانیاطم --ورود  جیترو  --انزوا  انیپا   

       Rahlstedt  بالفاصله مرکز ورود
 
 

ZEA Rahlstedt, Bargkoppelstieg 14     تظاهرات مقابل 
!هر ماه گریاول د  کشنبهیو هر   Sunday, 5. 9. 21 from 13:30 h  

 
 

شواری انجمن حمایت از پناهندها عبارت از:  65  
 
Diakonie Deutschland, Caritas, Paritätischer Gesamtverband, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, PRO ASYL. 
 

خواهانند. تمام انجمنها حمایت از حقوق پناهندگان به طور مشترک خواستار بسته شدن  این اوردوگاه اولیه وتمام اوردوگاها    
. شود یو حق مردم م هیروح  فی اقامت در آنجا باعث تضع رایاست ز یمراکز فوراً ضرور نیا  یلیتعط  

. دیآ  یبه دست نم ی پناهندگ ی هدف کوتاه کردن روش ها  
.کند  ینم  عیرا تسر یبزرگ مراحل پناهندگ یاردوگاه ها  رایانجامد ، ز یبه طول م هی اول  رشیمراکز پذ ریمراکز درست مانند سا  نیدر ا  یمراحل پناهندگ  

می توانند به تعداد کافی پرسنل دارای صالحیت در دفاترفدرال محاجرت داشته باشند. اداره فدرال المان   
. فرزند و افراد مجرد در حال حاضر تا شش ماه در بازداشت هستند ی دارا یورود  خانواده ها  

. اوردوگاها باقی می مانندتا دو سال در   یحت گریفدرال د یها التیاز ا یافراد مجرد در برخ  
ار یبس ییمشترک در فضا یو اتاقها یبهداشت ی ها  سیچند تخت ، سرو  ی در اتاقها دی پناهجو با 1000از   شیفدرال ، ب  یها  التیاز ا گرید  یدر آنجا ، مانند برخ  

هستند. محدود مشترک    
! ندتواند اشغال کن ینفر م 1140مرکز ورود هامبورگ در  تا   

یحضور در مدارس عاد یهستند. معموالً کودکان به جا س یو پل یتی امن ی ها سی ندارند و تحت کنترل و نظارت مداوم سرو یخصوص  میحر چیمردم آنجا ه  
ً ی را مستق ییاطراف ، فقط آموزش ابتدا . نندی ب یدر اردوگاه ها م ما  

. کودکان خردسال وجود ندارد یبرا  یمراقبت کاف چیه  
.  کند یخود محدود م  یمردم را در حقوق آزاد ی اصل مشارکت و تعهد اقامت به طور گسترده ا ،درسالونها  یناهارخور و غذا خوردن  

. شود یانجام م سی گروه بزرگ پل ک یاخراج به طور منظم در شب با   ،   نیعالوه بر ا  
. کنند و در معرض خطر بازگشت مجدد قرار دارند یم ی، در ترس مداوم زندگپناهندگانی که اکثر مدت طوالنی ودشواری را پیکیر شده اند    

شوند ، چه برسد به  ینم یی شناسا یاروپا ، حت  هیاتحاد رش یصادق است که با وجود تعهد مقرر در دستورالعمل پذ ریپذ  بیدر مورد پناهندگان آس  ژهیامر به و  نیا  
. کنند افتیدر یمراقبت کاف نکهیا  
. ندارند  ی دسترس ای دارند  یدشوار  اریبس  یو مشاوران داوطلب ، دوستان و بستگان تنها دسترس انیحام   

مشاورت حقوقی جواب منفی از  بدون یدر مورد درخواست پناهندگ یریگ میتا تصم  یدر مدت زمان کوتاه یمراحل مراحل پناهندگ نیپناهندگان اغلب در اول 
 اداره فدرال ومهاجرت می گیزند. 

ومراکز بزرگ مانند مراکز یکه اردوگاه ها ی ! همه مشکالتستی ن ریامکان پذ یطیشرا  نیعادالنه در چن یمراحل پناهندگ  AnkER   با تصور مشابه با خود به
   .شود  یم دیسوزان تشد  شهیش  کی  ریز ییکرونا ، گو روسیو  وعیش  لیآورند ، به دل یهمراه م

  

 
! میریپذ یدهد ، نم یبه پناهندگان م یرا که حقوق کمتر ییها استیما س  

م یخود را بشکن یو انزوا می خود را با آنها نشان ده یتا همبستگ میرو یم هپیمایما به را  
د یکن تیمربوط به فاصله را رعا نیو قوان دیماسک بزن یی مایو لطفاً در راهپ دییایهمه ب  

 
 ما خواستار بسته شدن این اوردوگاه هستیم ومدت زمان مراحل پناهندگی را به سه هفته برسانند. 

 
آلمان آماده   و اقامت آنها در یمراحل پناهندگ   ی شکل ممکن برا  نیکه بر ورود افراد تمرکز کرده و آنها را به بهتر می خواه یرا م  ه یاول رشیما امکانات پذ

 بکنند.
 

 این شامل : 

 

.یو حقوق اجتماع یپناهندگ هیحاصله در رو یضمانت ها یآنها ، اجرا یازهایو ن  ریپذ ب یافراد آس کیستماتیس ییشناسا  
 

ی ها به طرح ی در تمام مدت مراحل ؛ دسترس یمراحل پناهندگ ی و مستقل برا ی مشاوره قابل دسترس نی ؛ تضم یاز روند عادالنه پناهندگ نانی اطم  
. را داشته باشندم وقت داوطلبانه و مشاوران تما  

 
   .شود  یارائه م  یقانون  یدرمان  مهی الزم که توسط ارائه دهندگان ب  ی در چارچوب خدمات پزشک یماری درمان ب 

 
.باشد گانی ارائه خدمات ترجمه به صورت را   
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روزمره و رفع   ی مستقل زندگ یسازمانده  یبرا و . حفاظت  ی خصوص م ی به آپارتمان ها و حفظ حر هی شب   ییدر صورت امکان ، اقامتگاه ها

. رابردارند کار تی ممنوع  
 

 کمتر یرنقدی غ یای با عزت ، بدون عناصر ناتوان کننده مانند مزا یداشتن زندگ یشده برا  نیی تع یقانون   شتی که از حداقل مع یاجتماع یای مزا
شود. ن   
 

اقامت   خاص در محل   یمراکز مشاوره و امکانات درمان  افتنی از  ت ی ؛ حما ندهی در مورد محل اقامت آ ده ی د بی افراد آس ی در نظر گرفتن خواسته ها
را داشته باشند.  ندهی آ  
 

را داشته باشند.  از همان ابتدا یادغام و مشارکت اجتماع  
 
 

یاز مراحل عادالنه پناهندگ نانیاطم -ورود  جیترو -دادن به انزوا   انیپا  

 
. می و همه جانبه آنها در جامعه هست  عی از آنها و مشارکت سر تی ما طرفدار حقوق پناهندگان ، حما  

 
 

اشتباه است و به همه ما   یاست ، راه لیمتما دی شود و مهمتر از همه ، به تبع ی گذارد ، منجر به انزوا م یپا م ری را ز یکه کرامت انسان  یاقامت 
. رساند ی م بی آس  
. کند جاد ی امر ا نی ا ی را برا یو چارچوب مساعد  یقانون  ط ی شرا دی با د ی ! بوندستاگ جدمی خوب را اجرا کن  ییرای پذ نی اول می توان  یهم م با  
 

محیا کنند.  همه  یآپارتمان برا - دی : مرکز ورود را بالفاصله ببندمی هامبورگ ما تقاضا دار یبرا  
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