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Infopaket Flucht und Asyl
بنیانگذاری طرح کمک به پناهندگان
Jugendliche ohne Grenzen NRW & Flüchtlingsrat NRW

در دنیای امروز ،موضوع مهاجرت و پناهندگی بسیار بحثبرانگیز است .مردم زیاد درباره پناهندگان صحبت
میکنند ،اما نه با خود پناهندگان .سازمانهای خود سازمانده پناهندگان میخواهند این وضعیت را تغییر دهند و
این امکان را برای پناهندگان فراهم کنند که از طرف خود صحبت کنند و در مورد موضوعاتی مانند سیاستهای
پناهجویی و دالیل فرار از وطن به مردم اطالعات بدهند .این چکلیست برگرفته از طرح جوانان بدون مرز است که
سالها تالش کرده صدای پناهندگان را در زندگی عمومی به گوش دیگران برساند .به این ترتیب ،هدف اصلی این
چکلیست امور سیاسی است.
پیش از بنیانگذاری
از دیدگاه ما ،این مهم است که انگیزه بنیانگذاری از سوی خود پناهندگان باشد و داوطلبان طرح را آغاز نکنند .به
عالوه ،ارزیابی اولیه موقعیت محلی پناهندگان در محل اهمیت دارد.
•
•
•
•

چه تعداد پناهنده اسکان یافتهاند و با چه شرایطی؟
چه کسی مسئول اسکان و تأمین نیازهایشان است؟
از چه کشوری هستند؟
برای برقراری ارتباط با آنها به چه زبانهایی نیاز است؟

آماده شدن برای جلسه بنیانگذاری
• فضا :باید از لحاظ سیاسی بیطرف و واقع در مرکز باشد.
• تهیه دعوتنامه :داوطلبان میتوانند از پناهندگان حمایت کنند .اما دواطلبان باید تا حد ممکن منفعل باشند.
• پناهندگان :توزیع دعوتنامه (به زبانهای مورد نیاز) به صورت آگهی در محل زندگی پناهندگان .در جریان توزیع،
باید تمام زبانهای مورد نیاز پوشش داده شود .اگر باز هم سؤاالتی بدون پاسخ مانده باشد ،باید مستقیما ً
روشنسازی شوند.
• داوطلبان :توزیع دعوتنامه به صورت آگهی در مدارس ،مراکز جوانان ،انجمنهای رفاهی ،کلیساها و غیره .به
عالوه ،تبلیغات از طریق رسانههای محلی مانند رادیو و روزنامهها.
برگزاری جلسه بنیانگذاری
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معرفی افراد حاضر
جمعآوری اطالعات تماس با استفاده از لیست شرکتکنندهها
عکسبرداری از بنیانگزاری (با کسب اجازه از شرکتکنندهها(
مطرح کردن مشکالت و موانع محلی پناهندگان
ارائه دالیل بروز این مشکالت و موانع به جلسه بنیانگذاری
جمعآوری نظرات و دیدگاهها برای یافتن راهحل
تقسیم وظایف و مسئولیتها
تهیه آگهی اطالعاتی (مثالً ایمیل ،فیسبوک یا(
توافق درباره جلسات بعدی (همان روز هفته و همان ساعت توصیه میشود(

www.infopaket.nrw
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بنیانگذاری با موفقیت انجام شد .حاال چه باید کرد؟
بعد از جلسه بنیانگذاری ،تمام شرکتکنندگان انگیزه باالیی خواهند داشت .هدایت درست این انگیزه ،یک روز بعد
از برگزاری این جلسه ،مهمترین مرحله بعد از بنیانگذاری است .در غیر این صورت ،این انگیزه خیلی زود از بین
میرود و جای خود را به ناامیدی میدهد .از این رو ،جوانان بدون مرز نکات زیر را توصیه میکند:
•
•
•
•

انتشار اطالعیه مطبوعاتی درباره بنیاد در روزنامهها و به این ترتیب دعوت از دیگر طرفهای عالقمند به مشارکت
برقراری تماس با عامالن و مسئوالن اسکان پناهندگان
ایجاد شبکه با سازمانهای کمکی ،اجتماعها ،انجمنهای رفاهی ،گروههای ضد فاشیستی ،احزاب و غیره
برنامهریزی و اجرای کمپین

چه نوع کمپینی؟
کمپینها باید در جهت مشکالت پناهندگان در سطح محلی باشند .باید تالش شود آگاهی در زمینه مشکالت و موانع
پناهندگان باال برده شود و این مشکالت رفع شوند.
مهم :بسیاری از موانع و مشکالت در سطح محلی بروز پیدا نمیکنند ،بلکه در سطح ایالت فدرال /ملی هستند.
اغلب چنین مشکالتی را نمیتوان در سطح محلی رفع کرد ،اما میتوان آگاهی در مورد آنها را افزایش داد.
نمونههایی از کمپین
•
•
•
•
•
•
•

تظاهرات
صحبت پشت تریبون (پناهندگان و افراد دیگر پشت تریبون قرار بگیرند(
انتشار شکایات محلی در مطبوعات محلی
برگزاری جشنهای مذهبی (کریسمس ،رمضان و غیره) و غیرمذهبی
دیدار با سیاستمداران شهر
تهیه و توزیع آگهی و بروشور در زمینه سیاستهای پناهجویی و علل فرار افراد از وطن
ارائه سمینار و کارگاه در مدارس و دانشگاهها

اطالعات تماس
Flüchtlingsrat NRW
Geschäftsstelle Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e. V.
Wittener Straße 201
44803 Bochum
Tel: 0234 587315 6
Fax: 0234 587315 75
Montag bis Freitag 10 - 16 Uhr
E-Mail: info@frnrw.de
www.frnrw.de

جوانان بدون مرز  NRWآمادگی پاسخگویی به تمام سؤاالت شما را دارد!
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