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 في عالمنا المعاصر، يعد موضوع الهروب واللجوء في كثير من األحيان المحور الرئيسي للمناقشات. كثيًرا ما يتحدث
الناس عن الالجئين، وليس معهم. ترغب منظمات الالجئين ذاتية التنظيم في تغيير ذلك، مما يسمح لالجئين بالتحدث عن
أنفسهم مع توفير معلومات على المأل عن مواضيع مثل سياسة اللجوء وأسباب الهروب. وتم إعداد هذه القائمة من خالل
مبادرة شباب بال حدود، التي ظلت تعمل لسنوات عديدة بهدف أن يكون لالجئين صوت قوي في الحياة العامة. من هذا

المنطلق، تهدف هذه القائمة في المقام األول إلى العمل السياسي.

قبل التأسيس

من وجهة نظرنا، من المهم أن يأتي الدافع للتأسيس من الالجئين أنفسهم دون أن يكون المتطوعون هم المبادرين بذلك.
عالوة على ذلك، من المهم إجراء تقييم أولي في الموقع للوضع المحلي لالجئين.

•  كم عدد الالجئين الذين يتم إيواؤهم وكيف يتم إيواؤهم؟
•  من المسؤول عن المسكن ولوازمه؟

•  ما البلدان التي يفدون منها؟
•  ما اللغات المطلوبة للتواصل؟

التحضير لالجتماع التأسيسي

•  الغرف: ينبغي أن تكون محايدة سياسًيا وفي موقع متوسط.
•  إعداد الدعوة: يمكن دعم الالجئين من ِقبل المتطوعين. لكن يجب أن يكون المتطوعون مجهولين قدر اإلمكان.

•  الالجئون: يوزعون دعوات )باللغات الالزمة( كنشرات إعالنية في أماكن اإلقامة؛ وفي سياق التوزيع، ينبغي أن
يغطي الموزعون كل اللغات المطلوبة. إذا كانت ال تزال هناك أسئلة بال إجابات، فيمكن توضيحها مباشرًة.

•  المتطوعون: يوزعون دعوات كنشرات إعالنية في المدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الخيرية، والكنائس، وغيرها.
باإلضافة إلى ذلك، اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المحلية، مثل اإلذاعة والصحف اليومية.

عقد االجتماع التأسيسي:

•  تقديم الحاضرين
•  جمع تفاصيل االتصال باستخدام قوائم المشاركين

•  التقاط صور لالجتماع التأسيسي )االستئذان من المشاركين(
•  عرض التحديات والعوائق المحلية الحالية التي يواجهها الالجئون

•  عرض أسباب هذه التحديات والعوائق في االجتماع التأسيسي
•  جمع األفكار وسبل البحث عن الحلول

•  توزيع المسؤوليات والمهام
•  إنشاء نشرات إعالنية )مثل البريد اإللكتروني، أو فيس بوك، أو واتس آب(

•  االتفاق على عقد اجتماعات متابعة )يستحسن في نفس اليوم من األسبوع، وفي نفس الوقت(
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بعد نجاح االجتماع التأسيسي - ماذا االَن؟

بعد االجتماع التأسيسي، سيصبح لدى جميع المشاركين دافع كبير. ويعتبر شرح هذا الدافع بشكل صحيح في اليوم
التالي مباشرًة أهم شيء يجب القيام به بعد االجتماع التأسيسي. وإال، سوف يتالشى بسرعة وتتبعه خيبة أمل. لهذا

السبب، تقدم لك مبادرة شباب بال حدود النصائح التالية:

•  قم بنشر البيان الصحفي للتأسيس في صحيفة يومية ومن خالل ذلك، قم بدعوة األطراف المعنية األخرى
•  قم بإجراء اتصاالت مع األشخاص المسؤولة عن اإلدارة والسكن

•  ،قم بتكوين شبكة من منظمات اإلغاثة، والجمعيات، والجمعيات الخيرية، والجماعات المناهضة للفاشية
واألحزاب، إلخ

•  قم بتنظيم حمالت وتنفيذها

أي نوع من الحمالت؟

ينبغي أن توجه الحمالت نحو مشاكل الالجئين على المستوى المحلي. وينبغي إجراء محاولة لزيادة الوعي بالتحديات
والعوائق التي يواجهها الالجئون والعمل على إيجاد حل لها.

مهم: ال تظهر العديد من العوائق والمساوئ على المستوى المحلي فحسب، بل أيًضا على مستوى الواليات االتحادية/
المستوى الوطني. وفي كثير من األحيان، ال يمكن حل مثل هذه المشكالت محلًيا، ولكن يمكن رفع مستوى الوعي بها.

أمثلة للحمالت

•  المظاهرات
•  منصة النقاش )يقف على المنصة، من بين آخرين، الالجئون(

•  نشر المظالم المحلية في الصحف المحلية
•  االحتفاالت الدينية )عيد الميالد، ورمضان، وغيرها الكثير( واالحتفاالت غير الدينية

•  لقاء مع السياسيين في المدينة
•  إنشاء نشرات إعالنية وكتيبات دعائية تتعلق بسياسات اللجوء وأسباب الهروب وتوزيعها

•  تقديم ندوات وورش عمل في المدارس والجامعات

تفاصيل االتصال
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شباب بال حدود في شمال الراين-وستفاليا هناك للرد على أي استفسارات لديك!


