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Picture
پایان انزوا  --ترویج ورود  --اطمینان از روش های پناهندگی را بدهند
 Rahlstedtبالفاصله مرکز ورود

تظاهرات مقابل ZEA Rahlstedt, Bargkoppelstieg 14
 Sunday, 5. 9. 21 from 13:30 hو هر یکشنبه اول دیگر هر ماه!
 65شواری انجمن حمایت از پناهندها عبارت از:
Diakonie Deutschland, Caritas, Paritätischer Gesamtverband, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, PRO ASYL.
تمام انجمنها حمایت از حقوق پناهندگان به طور مشترک خواستار بسته شدن این اوردوگاه اولیه وتمام اوردوگاها خواهانند.
تعطیلی این مراکز فورا ً ضروری است زیرا اقامت در آنجا باعث تضعیف روحیه و حق مردم می شود.
هدف کوتاه کردن روش های پناهندگی به دست نمی آید.
مراحل پناهندگی در این مراکز درست مانند سایر مراکز پذیرش اولیه به طول می انجامد  ،زیرا اردوگاه های بزرگ مراحل پناهندگی را تسریع نمی کند.
اداره فدرال المان می توانند به تعداد کافی پرسنل دارای صالحیت در دفاترفدرال محاجرت داشته باشند.
ورود خانواده های دارای فرزند و افراد مجرد در حال حاضر تا شش ماه در بازداشت هستند.
افراد مجرد در برخی از ایالت های فدرال دیگر حتی تا دو سال در اوردوگاها باقی می مانند.
در آنجا  ،مانند برخی دیگر از ایالت های فدرال  ،بیش از  1000پناهجو باید در اتاقهای چند تخت  ،سرویس های بهداشتی و اتاقهای مشترک در فضایی بسیار
محدود مشترک هستند.
مرکز ورود هامبورگ در تا  1140نفر می تواند اشغال کنند!
مردم آنجا هیچ حریم خصوصی ندارند و تحت کنترل و نظارت مداوم سرویس های امنیتی و پلیس هستند .معموالً کودکان به جای حضور در مدارس عادی
اطراف  ،فقط آموزش ابتدایی را مستقیما ً در اردوگاه ها می بینند.
هیچ مراقبت کافی برای کودکان خردسال وجود ندارد.
خوردن غذا و ناهارخوری درسالونها ،اصل مشارکت و تعهد اقامت به طور گسترده ای مردم را در حقوق آزادی خود محدود می کند.
عالوه بر این  ،اخراج به طور منظم در شب با یک گروه بزرگ پلیس انجام می شود.
پناهندگانی که اکثر مدت طوالنی ودشواری را پیکیر شده اند  ،در ترس مداوم زندگی می کنند و در معرض خطر بازگشت مجدد قرار دارند.
این امر به ویژه در مورد پناهندگان آسیب پذیر صادق است که با وجود تعهد مقرر در دستورالعمل پذیرش اتحادیه اروپا  ،حتی شناسایی نمی شوند  ،چه برسد به
اینکه مراقبت کافی دریافت کنند.
حامیان و مشاوران داوطلب  ،دوستان و بستگان تنها دسترسی بسیار دشواری دارند یا دسترسی ندارند.
پناهندگان اغلب در اولین مراحل مراحل پناهندگی در مدت زمان کوتاهی تا تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی بدون مشاورت حقوقی جواب منفی از
اداره فدرال ومهاجرت می گیزند.
با تصور مشابه با خود به  AnkERمراحل پناهندگی عادالنه در چنین شرایطی امکان پذیر نیست! همه مشکالتی که اردوگاه های بزرگ مانند مراکز ومراکز
همراه می آورند  ،به دلیل شیوع ویروس کرونا  ،گویی زیر یک شیشه سوزان تشدید می شود.

ما سیاست هایی را که حقوق کمتری به پناهندگان می دهد  ،نمی پذیریم!
ما به راهپیمای می رویم تا همبستگی خود را با آنها نشان دهیم و انزوای خود را بشکنیم
همه بیایید و لطفا ً در راهپیمایی ماسک بزنید و قوانین مربوط به فاصله را رعایت کنید
ما خواستار بسته شدن این اوردوگاه هستیم ومدت زمان مراحل پناهندگی را به سه هفته برسانند.
ما امکانات پذیرش اولیه را می خواهیم که بر ورود افراد تمرکز کرده و آنها را به بهترین شکل ممکن برای مراحل پناهندگی و اقامت آنها در آلمان آماده
بکنند.
این شامل :

شناسایی سیستماتیک افراد آسیب پذیر و نیازهای آنها  ،اجرای ضمانت های حاصله در رویه پناهندگی و حقوق اجتماعی.
اطمینان از روند عادالنه پناهندگی ؛ تضمین مشاوره قابل دسترسی و مستقل برای مراحل پناهندگی در تمام مدت مراحل ؛ دسترسی به طرح های
داوطلبانه و مشاوران تمام وقت را داشته باشند.
درمان بیماری در چارچوب خدمات پزشکی الزم که توسط ارائه دهندگان بیمه درمانی قانونی ارائه می شود.
ارائه خدمات ترجمه به صورت رایگان باشد.
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در صورت امکان  ،اقامتگاه هایی شبیه به آپارتمان ها و حفظ حریم خصوصی .حفاظت و برای سازماندهی مستقل زندگی روزمره و رفع
ممنوعیت کار رابردارند.
مزایای اجتماعی که از حداقل معیشت قانونی تعیین شده برای داشتن زندگی با عزت  ،بدون عناصر ناتوان کننده مانند مزایای غیرنقدی کمتر
نشود.
در نظر گرفتن خواسته های افراد آسیب دیده در مورد محل اقامت آینده ؛ حمایت از یافتن مراکز مشاوره و امکانات درمانی خاص در محل اقامت
آینده را داشته باشند.
ادغام و مشارکت اجتماعی از همان ابتدا را داشته باشند.

پایان دادن به انزوا  -ترویج ورود  -اطمینان از مراحل عادالنه پناهندگی
ما طرفدار حقوق پناهندگان  ،حمایت از آنها و مشارکت سریع و همه جانبه آنها در جامعه هستیم.
اقامتی که کرامت انسانی را زیر پا می گذارد  ،منجر به انزوا می شود و مهمتر از همه  ،به تبعید متمایل است  ،راهی اشتباه است و به همه ما
آسیب می رساند.
با هم می توانیم اولین پذیرایی خوب را اجرا کنیم! بوندستاگ جدید باید شرایط قانونی و چارچوب مساعدی را برای این امر ایجاد کند.
برای هامبورگ ما تقاضا داریم :مرکز ورود را بالفاصله ببندید  -آپارتمان برای همه محیا کنند.
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