
، التي تدعم اللاجئينمنظمات مكلنبورغ-فوربومرن من الفيرسالة مفتوحة ال وزارة الداخلية   : Greifsw ald  h ilf t  Gef lücht et en, Rost ock  h ilf t , ،
Flüchtlingshilfe Schwerin

. من خلالهارفع الوعي العام حول موضوع محددت  انيجب  مفتوحةالرسالة ال 

.يجب عليه دفع السياسيين للتعامل مع المشكلة من وجهة نظر الأشخاص المستهدفين 

.وزارة الداخلية" ميكلينبورغ-فوربومرن هي الوزارة المسؤولة عن موضوعات طالبي اللجوء"

تا المؤسستين كل فيرئيسال$ هذا الموضوع   :Ausländerbehörden Migrationsamt.

&  هو هناكالمسؤول  لحزب أنجيلا ميركل  "القانون والنظام" ضد اللاجئين. انه ينتمي الىالسياسة المتشدد بشأن كافيير ل$ورين&  CDU
.("الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا" )

! ضد تنامي العنصريةبند مهم  ممكن حرية التنقل تجعل الاندماجرسالة مفتوحة: 

 أيها السيدات والسادة، مرحبا

،Caffier السيد

& تم ال "Integrationsgesetz"  عن القانون الجديدصدارقبل$ أسبوعي5  ( " الاندماجقان$ون  من قبل الحكومة الألمانية. جزء من هذا القانون هو ما يسمى (" 
. اقاماتهملشؤون اللاجئين مقبولة "Wohnistzauflage" ب

& سوف$   E تلك ال$ونضطريوتق$ول،$ أن الل$جئي5
E ألمانيا، حيث تم نقلهم إلىمدينة إل البقاء ف&

إجراءات اللجوء الخاصة بهمها لكمال  التحادية$ ف& .

E مكلنبورغ-$فوربومرن 
لانتقال إلى المدن خاصة أو قاعدةا يمنع، إذ كان س مطروحزال سؤاليتوجد قواعد محددة لهذا القانون حتQ الن.$ لذلك ل ل ف&

.للبقاء في المدن الصغيرة

ناميةإشارة واضحة ضد العنصرية المتهE : حرية التنقل لقد حان الوقت لإصدار بيان واضح في هذا المجتمع !

 داخل$ وزارة الداخليةلذلك اصنع قرارك 

E مكلنبورغ-فوربوم$رن •
E المدن / البلدات / القرى$ المحددة ف&

ضد قواعد للبقاء$ ف&

ين$ا منعضد  • ى، مثل$ روستوك وشف$ن5 لنتقال إل المدن الكن_

!حرية التنقل داخل مكلنبورغ-فوربومرن •

Wohnsitzauflage هو الوجه الاعلى لاداة الاندماح.

.في واقع الأمر يأخذ الحق من الشعب في اتخاذ القرارات لحياتهم الخاصة

.  لجوئهإنه انتهاك العميق للحرية وحقوق كل اللاجئ مقبول

دات بالنسبة لولئك الذين يأتون جدمكانيم$ مجموعة$ واسعة$ من$ ا$ليقداساس الندماج ت .

. المساواة في الحقوقضبط ممكن فقط مع اندماجال$ 

E$ اللجوء،$ نونحن ل يمكن$ أن   E الممارسة:$ ل لطالت_
ها ف& لا إلى هؤلاء الألمان، الذين يجدون أنفسهموظهر$ ال$قيم الديمقراطية$ من خلل$ تدمن5
من قبل ممثلين   AfD من قبل النظام السياسي خيبة أملهم بعد .

& عق$ول مفتوحة$ للشعب متضامن و " E اللجوء$ ال$فجوة$ بي5 E بالنسبة$ لمعظم طالت_ E مكلنبورغ-فورب$ومرن تعت&
الجماعات المرحبةبداية$ حياة جديدة ف&

E للسف الجماعات العنصرية" وبالاجئين Qصبح عنيفة في كثير من الأحيانت، الت .

& والعنف كل يوم من تجربة و  & ي، أن العديد من التمين5 نظر إليهاال$ مرارا وتكرارا، يجب ون عنهاتحدثلجئي5 .

 والهجمات في هذهالعنفأنه ليس$ عل$ استعداد لضمان حماية$ كافية ضد  ، Groß Klein أظهرت وزارة الداخلية قبل بضعة أسابيع في روستوك
 من قبل النازيين والعنصريين أصبح أكثر تهديد على الخروج من منازلهم هناك، لأناللاجئين مجبرينطفي$فة من  الأيام. وكانت مجموعة

.من اللازم



نا ا$لكنx آم انهلحفاظ على فرصة اللاجئين في اختيار مكان معيشتهم هناك، حيث يشعروناأكنx من المه$م  .

E ةاالمساو عيش أفكار المساواة وخ$لل  من$ العنفيمكننا فقط محاربة العنصرية والعبارات 
الحقوق ف&  .

& نوهكذا  لعيش هناك، حيث كانوا يريدوناجعل$ من$ الممكن$ ل$لجئي5 .

:أسباب اختيار مكان للعيش قد يكون مختلف 

 إلىا معهو$لوص  الناس، الذين انشاء علاقات مع  العنصري أو الرغبة فيالعنف  معايشةاتصال لمؤيدي أو المستشارين بعد
.ألمانيا

ى،$ حيث العنصرية$ وا$لعتداءات$  E المدن الكن_
وا ف& . الأقل حصولا الشوارع في أو مكان آمن للطفال خاصة أن يكن_

.  للانتقالبالنسبة لكثير من اللاجئين إمكانيات العمل هي سبب آخر

  E
حياة خاصة به صنعيقف وراء هذا هو الرغبة ف& .

E$ لديها أكن_ عدد من قبول$ كلجئ العديد من اللاجئين من سوريا وإريتريا  Qفي الأشهر الماضيةتهم معيشغيروا اماكن  ينالبلدان الت .

1/1/2016القانون الجديد سينطبق على كل من يتلفى قبول بعد  .

.لا تجبروا ناس على العودة الى أماكنهم,دعوهم يحصلون على راحة والبقاء في أماكن التي اختاروها للعيش

12§نظهر مع التفسير قانون الاقامة  a Aufenthaltsgesetz  هي جزء2015يؤكد حرية التنقل لأي شخص, حتى ثقافة الترحيب لعام 
2016من الممارسة السياسية لعام  .

. فقط بالعقول المنفتحة و المساواة(مرض خوف من الأجانب) xenophobia يمكننا الفور ضد

:اصدرت ووقعت هذه الرسالة من قبل

Greifswald hilft Geflüchteten, Rostock hilft, Flüchtlingshilfe Schwerin


