بيان مبادرة الترحيب في منطقة Barnim

الترحيب باللئجئين
ل للسكن الجماعي في Barnim
نطالب بالتضامن مع احتيائجات اللئجئين من الويواء والسكن والمتابعة في
بلدوية Barnim

بناءء على التوقعات الحالية للمكتب الحتحادي للهجرة واللئجئين  BAMFةيتييوئجب علييى ولةييية
براندنبورغ أن حتستقبل في عام  2015ما ةيزةيد عن  9.200لئجئ )المنشور بتارةيخ شييباط /
فبراةير .(2015
لذلك من المتوقع أن حتستقبل بلدةية  Barnim 800شخص على القل من منيياطق أزمييات
مختلفة.
إن مبادرة الترحيب في منطقة  Barnimحترحب باستقبال الناس الباحثين عن الحماةية في
منطقة  .Barnimةيسرنا بذلك وئجود دعم عملي متزاةيد .إذ ةيعتني الكييثير ميين السييكان فييي
 Barnimبثقافة الترحيب المتنوعة .لذلك أسسوا مبادرات في هذه الفترة في العدةيييد ميين
المناطق والمدن الييي كييرس نفسييها لللئجئييين القيياطنين فييي  .Barnimوحتبييادل الخييبرات
والمعلومات فيما بينهم .منذ عام  2014حتمت زةيادة البحث عن امكانيات السكن في كامييل
المنطقة.
ننتقد البحث عيين حلييول متسييرعة ،الييتي حتركييز علييى السييكن الجميياعي ،ونطييالب بحطيية
للمنطقة من أئجل اندماج دائم وإحتاحة آفاق مستقبلية.

ةينبغي إنجاز الشروط الساسية التالية في السيينوات القادميية .وأن ةيتييم حسييم فييي ئجييوهر
سياسة اللجوء في Barnim


سكن ل مركزي في بيوت مستقلة:
في أماكن مؤمنة بالمواصلت )باص -قطار( بشكل منتظم ،مييع حتييوفر إمكانييية الستشييارة
القانونية والنفسية ومدرسة وروضة أطفال و عناةية طبييية ومحلت للتسييوق وفييرص عمييل
وأماكن للقاءات وإمكانية الحتصال بالداعمين المحليين.



ل لاقامة في السكن الجماعي:
حتوفير مساكن ئجماعية مؤقتة ذات وحدات سكنية منفصلة في أراضي البلدةية حصرا ء )وليس
من أئجل زةيادة الربح للمستثمرةين الخاصين( بل إداراحتها من قبل ئجهات غييير ربحييية أو ميين

قبل البلدةية ،وحتكون ذات سعة  50شخص كحد أقصى ول حتبعد أكثر من  3كلم عيين مجطيية
القطار.



إغلق نهييائي للسييكن الجميياعي فييي  Althüttendorfفييي مييدة أقصيياها ةيوليييو /حتمييوز
.2015
حتموةيل الستشارات التختصاصية والمتابعة.
كما ةينبغي في المستقبل حتطوةير عملية اندماج طالبي الحماةية بشكل عملييية حتشيياركية.
ةيجب أن نكررس أنفسنا ،في هذه الجدالت ،على كافة المستوةيات من أئجييل احتيائجييات
اللئجئين وأوضاعهم فيما ةيخص سكن وعناةية لئقين إنسانيءا.
نرفض من حيييث المبييدأ اقتراحييات القاميية الجماعييية )مثييل الثكنييات السييابقة فييي ,
 (Blumberg, Ladeburgذات الظروف السيئة .ونبحييث عيين مفيياهيم ونميياذج ذات
حتطلعات مستقبلية موئجهة بمعاةيير ائجتماعية .ةيرحتبط السؤال عيين الةيييواء بالعدةيييد ميين
السئلة التخرى عن السكن والرشاد .ةيمكن هنا للمساهمات التطوعية أن حتقدم دعمييا ء
ولكنها ل حتحل بدةيل ء عن التوعية الميدانية والتختصاصية والمؤهلة.
ةيجب حتوفير دعم مالي لخدمات الترئجمة ونشاطات العمل الئجتماعي كما ةيجب حتنفيذها
بشكل محترف.
إن المكانيات والتطلعات النابعة من التحدةيات حتشييكل فرصيية لكييل المنطقيية ،ولييذلك
ةينبغي أن حتتم إدارحتها وحتموةيلها بشكل محترف.

الموقعون على البيان:
Achim Richter, Biesenthal
Adrian Zmelty, Eberswalde
Andrea Honsberg, Eberswalde
Anna Claßen, Biesenthal
Anna Hilfenhaus, Berlin
Anna Meier, Eberswalde
Anne Rauhut, Biesenthal
Annette Flade, Willkommensteam Groß Schönebeck
Antifaschistische Aktion Bernau
)Antifaschistische Initative Eberswalde (Afie
Armin Meyer, Niederfinow
Barnimer Kampagne "Light me Amadeu", Eberswalde
Beate Gollnast, Biesenthal
Beatrix Spreng, Willkommensinitiative Joachimsthal
Beratungsstelle Experience, Eberswalde
Bernd Micka, Biesenthal
Bürgerforum Biesenthal, Biesenthal
Christina Tings, Eberswalde
Christoph Nieter, Eberswalde

Claudia Trouillier, Eberswalde
Clemens Schneider, Eberswalde
Daniel Hausmann, Eberswalde
Dieter Gadischke, Bernau
Dominik Berg, Stuttgart/ Berlin
Eduard Mader, Bernau
Emily C. Carrell, Berlin
Eric Wörner, Eberswalde
Felix Gähler, Eberswalde
Florian Stahl, Eberswalde
Flüchtlingsrat Brandenburg
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, Biesenthal
Freiraum-Initiative Eberswalde
Friedrich Birr, Eberswalde
Grit Landerbarthold, Berlin
Ina Krahl, Eberswalde
Jana Neick, Oderberg
Janko Egeling, Eberswalde
Janna Wichern, Eberswalde
Jennifer Nitzschke, Eberswalde
Jonas Torka, Eberswalde
Jonathan Rauhut, Biesenthal
Judith Bahlig, Berlin
Juliane Lang, Bernau
Juliane Steinigen, Biesenthal
Julius Becker, Berlin
Helen Münnich, Eberswalde
Helma Nastali, Berlin
Ka Huber, Brodowin
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, Bernau
Kristian Zunke, Willkommensteam Groß Schönebeck
Kristina Sievers, Groß Schönebeck
KuBiB e.V., Cöthen
Kultur im Bahnhof e.V., Biesenthal
Lea Kluge, Eberswalde
Lena Assmann, Eberswalde
Liane Kilinc, Wandlitz
Lisa Birkigt, Eberswalde
Lisa Onnertz, Berlin
Lokale Agenda 21 Biesenthal e.V.
Lukas Theune, Berlin
Mathilde Melois, Biesenthal
Maria Lukumay, Biesenthal
Michael Ahlers, Eberswalde

Netzwerk für Weltoffenheit, Bernau
Palanca e.V., Eberswalde
Peter Harbach, Groß Schönebeck
Rainer E. Klemke, Willkommensteam Groß Schönebeck
Ria Müller, Bernau
Sabine Gohlke, Biesenthal
Seanna Dolittle, Brodowin
Silke Hoffmann, Klein Jasedow
Simone Deiringer, Berlin
Solidarität für Asylbewerber/innen (Sofa), studentische Initiative der HNE
Eberswalde
Steffen Ehlert, Eberswalde
Stephan Flade, Groß Schönebeck
Stephan Graupner, Eberswalde
Teresa Körner, Eberswalde
Thomas Janoschka, Biesenthal
Tina Richter, Biesenthal
Timon Koths, Eberswalde
Uta Mader, Bernau
wandelBar - Energie- und Kulturwendebewegung im Barnim
Wilfried Schwarz, Klein Machnow
Willkommensinitiative Biesenthal
Willkommensinitiative Oderberg
Willkommensteam des Bürgervereins Groß Schönebeck
Women in Exile and Friends
Wukania Projektehof, Biesenthal

 فييي.نرئجو مشاركة حتضامنية من المجموعات و النواب والكنائس والشخاص المسييتقلين
:حال كنت داعما ء لهذا البيان نرئجو إعلمنا لغاةية من تخلل الةيميل التالي
refugees-welcome@so36.net

.وفي حال لم حتكن من الداعمين لهذا البيان ةيسررنا أن نسمع أرائكم

 عنييد25.05.2015 سييتعقد الجلسيية المقبليية لمجلييس البلدوييية فييي ويييوم
.Eberswalde  في بلدوية17:00 الساعة
 خطابييا ا " الييترحيبBarnim سييتقيم مبييادرة الييترحيب بيياللئجئين فييي
 ل للاقاميية فييي سييكن ئجميياعي" أمييام المييدخل الرئيسييي لبلدوييية،باللئجئين
.Eberswalde
.تعالوا مع الكثير من الناس ودعونا نؤسس معا ا لثقافة ترحيب اقابلة للحياة

