
9/7/2014 بتاريخ الترحيبية بارنيم مبادرات إعل ن

وكيف؟ أين ولكن نعم! الترحيب؟

 مبنياةا للجئيانا إساكاااا ن وعملياةا المحلايا للمجلاسا توجيهياةا بلجناةا تطااااالب الترحيب مبادرات
احتياجاتهم على

 حضةوةةةر ينتظةرةةة وبةاةلطبع–  برانةدةنبورغ وليةةة في القل على لجئ 6000 استقبال يتم سوم الجاري العام في
 ).1/7/2014 بتاريخ أودرتسايتونغ ماركيشة جريدة( بارنيم إلى المئات

 إغلق يمكنةنة ل م.بةاةرني فةيةة الحمياة عن يبحثون الذين الشخاص باستقبال الترحيبية بارنيم مبادرات ترحب
 فحسةبةةة: رفةضةة يوجةدةة ل أنةهة يسرنا الخرى. الزمات ومناطق وسوريا العراق من اللجئين معاناة إزاء أعيننا

 فانةدةليتس فةيةة مبةاةدرات تشةكةةةلت فقةدةة حيويةةة. ترحيةبة ثقافةةةة وجةوةةةد علةىةة يعملةوةةن بةاةرنيم فةيةة فةاةةلكثيرون
 بارنيم. في الساكنين اللجئين أجل من تعمل وأودربرغ ويؤاخيمستال وبيزنتال وبرناو وإيبرسفالده وبانكيتال

 أودربةرةغ منطقةةةة فةيةة للجئين جديد إقامة مكان لنشاء تخطط الولية دائرة أن إلى متزايدة مؤشرات هناك
 لئجا. 150-100لة إقامة المكان هذا يقدم أن ويفترض النائية.

 الةتةي السةبةةةاب أن هةوةة لةدةينا تشةكةةةل الذي فالنطبةاةع الولية. لدائرة المعلوماتية السياسة على نوافق ل نحن
 فقةطةة. السةكةةةان سةوةةةق بسياسةةةةة متعلقةو ماليةةة طبيعةةةة ذات هةيةة معينةةة لمةاةةكن اللجئيةنة تخصيص إلى أدت

 وفةةيةة الولية. دائرة في السكانية والكثافة اللجئين احتياجات عن وناشئة لذلك عابرة مواصفات هناك ولكن
 ويتعيةنة كةبةةيرة بكفةاةةءات تتمتةعة المكةاةةن عيةنة فةيةة الطويةلة المةدةةى علةىة الناشطة المبادرات فإن السياق هذا

 ملح. بشكل سماعها

الولية: دائرة نواب نطالب فإننا المنطلق هذا من

 إقامةةةة وتةوةفير للجئيةنة المسةتةةةقبلي السةتةةةقبال بتنسةيةةةق تقوم المحلي للمجلس توجيهية لجنة تعينوا أن نرجو
 وشفافة. التصرف على وقادرة كفؤة بطريقة وهذا بارنيم في متناسب بشكل ومرافقتهم لهم

 ويمكةنةة الهجةرةةةة عةنةة مسةؤةةةولة تكةوةةن المحلةية للمجلةسة أمنةاةء لجنةةة أو أمين أو مظالم أمينة تكلفوا أن نرجو
 عةنةة البةاةحثين باسةتةةةقبال متعلقةةةة ماشةكةةةل وجود حالة في إليها يتوجهوا أن والرجال النساء من بارنيم لسكان

 الحماية.

 هةذةةا يسةرةةةي التخطيطةاةةةت. فةيةة إدماجنةاة يتةمة أن نريد الحماية، عن والباحثون الترحيبية، بارنيم مبادرات نحن،
" الكبيرة المقرات على خاص بشكل خبراتنا جميع حسب النائية"  نسبيا. و

 حيةاةة بنةاةء عليهةمةة يتةوةجب كمةاةة ونفسةيةةةة، طبيةةة مرافقةةةة ألمانيةاة إلةىة وصةوةةةلهم إبةاةن اللجئين من الكثير يحتاج
 التواصةلةةة يسةتةةةطيعوا أن جةدةةا المهةمةة مةنةة محةدةةةدة. مواعيد عن التغيب يستطيعون ول الصفر من تماما جديدة

 وسةاةةةئل مةنةة قربهةمةة علةىةة خاص بشكل اعتمادههم أسباب أحد هو وهذا لغتهم. يتحدثون أشخاص مع بسرعة
 علةةىةة والحصول الخرين مع التواصل فرص أيضا تتزايد معقولة. وأسعارها جيد بشكل تعمل عامة مواصلت

 البلةدةات فةيةة حصةرةةةيا اللجئيةنة بإسةكةةةان نطةاةةةلب فإننةاة المنطلةقة هةذةةا من المكان. سعة تزايد مع إنساني دعم
 نسةمةةةة 2100 سةكةةةانها عةدةةد يبلةغةة والةتةي أودربةرةغ إن بارنيم. في الحديدية السكة طرق بمحاذاة حجما الكبر
 فيها. للجئين جديد انتقالي دار إنشاء يتم أن على للغاية وصغيرة بعيدة لجئا 40 حاليا بها يوجد والتي

 بعةدةة ممكنةةة صةوةةةرة بأسةرةةةع الحمايةةة عةنةة البةاةحثين إيةوةاء محاولةةة فةيةة المتمثل الولية دائرة موقف ندعم إننا
 بشةكةةةل ويةؤةدي الجتمةاةةعي بةاةلتوتر مرتبةطة النتقاليةةة الةدةور في خاصة الوضع إن لمركزي. وبشكل وصولهم

 ليجةاةةةدهم مصةعةةةبا عةاةةمل الةدةور فةيةة مطةوةةةل بشةكةةةل إقةاةةمتهم وتعةدةة اللجئيةنة. لةدةى الصدمات تكرر إلى متكرر
 علةىةة العةاةةم فةيةة مةرةةة ضروايح أن المحلةيةة المجلةسةة نةوةاب نطةاةةةلب فإننا لذلك المجتمع. مع للتعامل طريقة
 بارنيم. في ومرافقتهم اللجئين إيواء حول المعلومات لتلقي اجتماعا القل

 الحمايةةة عةنةة البةاةحثون فيهةاةة يشةعةةةر الةتةي بةاةرنيم فةيةة الهياكةلةة تكةوةةين يتواصةلةةة أن العلن هةذةةا مةنةة يفترض
 إيجابية. تجارب عيش ويستطيعون بالترحيب



 علقةاةةت بتكةوةةين ويسمح ودي بشكل مختلفة لسباب موطنهم من للفرار اضطروا الذين الناس استقبال إن
 ومحةدةةةود، طوعي فهو الخيري الدعم أما سواء. حد على والمهاجرين الصليين المواطنين على بالفائدة يعود

 أن المحلةيةة المجلةسةة علةىةة أيضةاةةة إذا يتعين الكفةؤةةة. والستشةاةةةرات المحترفةةةة بالترجمةةةة يتعلةقةة فيمةاةة خاصةةةةة
 ممكن. شكل بأفضل التحديات هذه لمعالجة أيضا الموال يخصص

 – العنةفة وقائع" على الطلع يمكن اللجئين. ضد المحرضة والفعاليات والهجومات العتداءات تزايدت لقد
عنوان تحت اللجئين" ضد اليميني التحريض

 https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-
fluechtlinge-eine-chronik-der-gewalt-2014-03

www.amadeu-antonio-stiftung.de/hetze عنوان تحت إضافية معلومات تجدون
.http://www.proasyl.de/de/home/gemeinsam-gegen-rassismus أو

يحييكم المبادرة أصحاب باسم

برناو غاديشكة، ديتر
بيزنتال غولناست، بياته

بيزنتال يانوشكا، توماس
يؤاخيمستال شبرينغ، بياتريكس

بيزنتال شتاينيغن، يوليانه

العلن: على الموقعون

 حةزةةب رئيةسة نةاةئب بةاةرنيم، المحلةيةة. المجلس في اليسار حزب فصيل رئيس إيبرسفالده، فالتر، زيباستيان
براندنبورغ لولية الولية مجلس في اليسار
إيبرسفالده مارتين، دوروتيا
برناو باير، غريت
برناو باير، فاديم

برناو باير، نيكولي
برناو باير، أندرياس
إيبرسفالده شولتس، هارتفين
دامبوتس براندنبورغ، بولية اللجئين مجلس
برناو شوب، غوندول
إيبرسفالده فولتر، أولريكه
المحلي المجلس عضوة أودربرغ، ماركفات، ماندي
التسامح أجل من المستديرة الطاولة فاندليتس، دوبيل، يوديت
كورين برينكماير، روت

برلين أنتونيو، أماديو مؤسسة
برناو مبويا، توماس
 فةيةة بكةمةة مرحبا" المستدرية والطاولة "Light Me Amadeu" بارنيم مؤسسة إيبرسفالده، أيلرت، شتيفن

إيبرسفالده"
بيزنتال روكر، يوزي
بوتسدام بابلسبرغ، بوتسدام مشروع بيت

برناو برناو، في للفاشية المناهضة الحملة
التسامح أجل من المستديرة الطاولة فاندليتس، تروغل، برند
برناو برناو، في اليميني العنف لضحايا والتواصل الستشارة هيئة

بايتل أنا
بايتل بيل

،" طالبي أجل من التضامن" مبادرة إيبرسفالده اللجوء
هارتمان مايك
فرانك إلونا
يسن تيريزا ماريا

فيشكا مارتين
ناغل توبياس
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زومر ليا
كرال إينا

غاهلر فليكس
بيزنتال لوفنشتاين، جوزفين

بيزنتال دوماير، لينا
المحلي المجلس عضوة بيزنتال، شولتس، أنا

بيزنتال ميكا، برند
بيزنتال لوغا، كلوديوس

بيزنتال مسجلة، جمعية "Lokale Agenda 21" حركة
الخضر حزب عن المحلي المجلس عضوة بيزنتال، مولر، هايكة
الخضر حزب عن الولية مجلس عضو إيبرسفالده، فوغل، أكسل

بارنيم المحلي المجلس في الخضر حزب شعبة رئيس فاندليتس، بوهمر، شتيفان
بيزنتال باول، كرستين

برلين فينكلر، زانتيه
)F.E.T.E( إيبرسفالده في التسامح أجل من الشباب ائتلف كلوبيكه، أوت برايدين غورنر، فلوريان

بيزنتال فوكانيا، مشاريع فناء
كوتن ،KuBiB كوبيب مسجلة جمعية
،) في الشباب لقاء عن المسؤولة( biF بيف مسجلة جمعية برناو دوستو

 إذا النشةطةةةة: والفراد الكنسية والمجتمعات والهيئات والنواب والمجموعات المبادرات إلى رجاءا نوجه نحن
 :اللكةتةةروني البريةدة عبر الجةاةةزات رغةمةة السةرةةةعة وجةهةة علةىةة بةذةلك تعلمونا أن نرجو العلن، هذا دعم أردتم

beategollnast@so36.net

رأيكم. بمعرفة مهتمون نحن العلن، دعم باستطاعتكم يكن لم إن حتى

 إيبرسفالد دار في الظهر بعد 5:00 الساعة في 27/8 الربعاء يوم المحلي للمجلس القادمة الجلسة ستقام
 ).Eberswalder Kreishaus( المحلية

 نطلةعةة إننةاة قراءتةهة. اللجئيةنة مةنةة كةبةةير عةدةةد أيضةاةةة يسةتةةةطيع لكةيةة لغات عدة إلى العلن هذا ترجمة حاليا يتم
 عةنةة أيضةاةةة يعةبةةرون لكنهم ألتهوتنةدةورف. فةيةة القامةةةة خلل مفجعةةةة تجةاةةةرب علةىةة اللجئين من متجدد بشكل
 ورغباتكم تجاربكم عن إلينا تكتبوا أن منكم نرجو اللجئين، أعزاؤنا المعقولة. القامة حول ومطالبات رغبات

 نشرها. المكان بقدر سنحاول ومطالباتكم.

mailto:beategollnast@so36.net

