
 خشونت ساختاری است!

) پیرام��ون خش��ونت در مرک��ز ام��ور پناهجوی��ان نSachsen-Anhaltبی��انیه س��اکنین و ش��بکه ض��د نژادپرس��تی زاکس���ن-انهالت ن
ZAStدر هالبرشتات ن (Halberstadt .(
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) درگیری فیزیکی بین برخی ازHalberstadt)" در هالبرشتات نZAStدر شب یکشنبه به دوشنبه در "مرکز امور پناهجویان ن
ساکنین این مرکز رخ داد. این واقعه توسط مطبوعات تحری�ک آمی�ز ط�رح ش�د و ب�ویژه م�ورد س�وء اس�تفاده جریان�ات راس�ت ق�رار

گرفت . 
آنچه در این میان فراموش می شود ، شرایطی است که پناهجویان، نه تنها در دوران کن�ونی بیم�اری هم�ه گی�ر کرون�ا، در آن ق�رار
دارند : محرومیت از حریم شخصی، عدم استقلل برای تحقق برنامه روزم�ره، ت�رس و ان�زوا، بط�ور سیس�تماتیک ویژگ�ی زن�دگی

در اردوگاه نپناهندگی) می باشد. 

 خشونت ساختاری به خشونت فیزیکی تبدیل می شود

درگیری های فیزیکی در اردوگ�اه ه�ای پناهجوی�ان هم�واره وج�ود دارد و ن�تیجه منطق�ی ش�رایط وی�ژه ای اس�ت: ف�رار ب�ه اروپ�ا در
برگیرنده مجموعه ای از فشارهای متعدد است که اوضاع و احوال بعضا تکان دهنده در وطن پناهجو به آن اضافه می شود. 

پس از ورود به اروپا افرادی که س�الها ب�ا خش�ونت م�واجه بوده ان�د، بای�د در فض�ای مح�دود کمپ ه�ا و اردوگاه ه�ا بس�ر ببرن�د، ب�دون
آنک�ه امک�ان ح�ل ع�وارض تجربی�ات ی�اد ش�ده را داش�ته باش�ند. در اینج�ا امکان�ات لزم نظ�افت و بهداش�ت موج�ود نیس�ت، از ط�رف
دیگر امک�ان تهی�ه غ�ذا و ی�ا خری�د مایحت�اج روزم�ره میس�ر نیس�ت. ب�ا ت�وجه ب�ه ای�ن ش�رایط، اق�دامات مرب�وط ب�ه قرنطین�ه در لحظ�ه

کنونی غیر قابل تحمل می شود. 
فشارهای شدید روحی و استرس ممکن است تحت این شرایط ب�ه درگی�ری فیزیک�ی خت�م ش�ود - ج�دا از گ�ذرنامه و زاد و ب�وم. بای�د
فراموش نکنیم، که در شرایط پاندمی ویروس کرونا، که پناهگاه های خاص نخانه های) زنان بیش از پی�ش پ�ر ش�ده اس�ت، خش�ونت

در محیط خانگی در خانواده های آلمانی نیز یک خطر جدی  به شمار می آید . 

 مراقبت ناقص، هرج و مرج و خطر ابتل به عفونت در مرکز امور پناهجویان

) بویژه پرتنش است. در یک فضای محدود همراه ب�ا مراقب�ت ناک�افی، س�اکنین بط�ور دا�bمHalberstadtاوضاع در هالبرشتات ن
 م�اه م�ارس ب�ه ط�ور دا�bم قرنطین�ه27در انزوا بسر ب�رده و در مع�رض خط�ر ابتل ب�ه وی�روس کرون�ا ق�رار دارن�د. آنه�ا از تاری�خ 

شده اند. 
 نف�ر) اکن�ون ب��ه۸۰۰تحمل شرایط اردوگاه حتی قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار سخت بود. بخشی بزرگی از س��اکنین نبی�ش از 

مدت چند ماه در اینجا بسرمی برند و از خشونت پلیس و ماموران ویژه مراقبت، از تهدید داbمی اخراج از آلمان، ضربات روح��ی،
ترس، انزوا، نبود چشم انداز، خبر می دهند. 

 نفر باید از چند دوش، توالت و آشپزخانه بطور مشترک استفاده کنند. ۸۵۰چهار تا شش نفر در یک اتاق زندگی می کنند و 
شرایط بد مراقبت ح�تی پ�س از اعتراض�ات هفته ه�ای اخی�ر تغیی�ر نک�رده اس�ت. هن�وز کمب�ود م�واد اولی�ه غ�ذایی و بهداش�تی موج�ود
است. کمک های سازمان های مختلف و افراد تا کنون از وخامت بیش از حد اوضاع جلوگیری بعم�ل آورده اس�ت. ای�ن ام��ا راه ح�ل

داbمی این وضعیت نیست. 
انزوا، ترس و خشونت جز زندگی روزمره شده اند. پناهجویان در این اردوگاه ها منزوی و محبوس میش�وند. آنه�ا احس�اس می کنن�د
که زندانی هستند. همزمان از برقراری ارتباط و تماس با حمایت کنندگان و ساختارهای پشتیبانی جلوگیری بعم�ل می آی�د. در عم�ل
این ساختارهای پشتیبانی از اعمال خشونت بدون اصطکاک و محرومیت جلوگیری می کنند و صدا و خواسته های س��اکنین اردوگ��اه

را منعکس می کنند.
 

 :"یا اردوگاه باید بسته شود و یا قوانین بای�د تغیی�ر کنن�د. زن�دگییکی از ساکنین این مرکز اوضاع را به اینصورت توصیف می کند
در این اردوگاه ناجور برای سلمت جسمی و روح�ی مناس�ب نیس�ت. بخص�وص ب�رای بزرگس�الن ب�ا خ�انواده و بچ�ه، ک�ه خواه�ان

زندگی  در خور شان انسان هستند. 
بیشتر افراد هنگام ورود به این مرکز از س�لمت برخوردارن�د. در اینج�ا بای�د مث�ل حی�وان کن�ار ه�م بس�ر ببرن�د و ب�ه دلی�ل وض�عیت



 نف�ر بای�د از س�ه ت�والت بط�ور مش��ترک اس�تفاده کنن�د. ای�ن۵۰۰نامناسب دوش و توالت بیمار می ش�وند. بعض�ی روزه�ا نزدی�ک ب�ه 
وضعیت غیر بهداشتی و غیر انسانی می باشد. 

 نزدیک به سه ماه است، که تنها دو توالت قابل اس��تفاده موج�ود اس��ت و ب�رای رف�ع ای��ن مش��کل و بهب�ود آن اق��دامیAدر کل بلوک 
بعمل نمی آید. و هنگامی که پناه جویان از این وضعیت ناراحت و عصبانی هستند، به جای ارتباط گیری با آنها ، دولت آلمان پلی��س

را ارسال می کند. "

نه به اردوگاه ها - در هالبرشتات و سایر مناطق

بینی بروز درگیری و اعمال خشونت دیر یا زود با توجه به مجموعه شرایط مشکل نبود. این امکان وجود داشت، که از ای��ن پیش
واقعه با اسکان غیر متمرکز نپناهجویان) جلوگیری بعم��ل آورد. تنه��ا بخ��ش ک�وچکی از س��اکنین در ای�ن درگی�ری دخی�ل ب�ود، ول�ی
احساس تهدید ناشی از آن بویژه برای گروه های آسیب پذیر مانن�د زن�ان، کودک�ان، همجن�س گرای��ان، تران��س* و اقلی�ت ه�ای ق�ومی،

آسیب زا می باشد. 
در این لحظه بسیار اهمیت دارد که با رد کلیشه ها ابراز هم��دردی و همبس�تگی کنی�م و ب�از ه�م ت�وجه  ب��ه ش��رایط غی�ر قاب�ل تحم�ل

) عامل خشونت نیس��تند - خش��ونت محص��ول اردوگ��اه وZAStساکنین این مرکز ن) را جلب کنیم : ZAStمرکز امور پناهجویان ن
شرایط درون آن است! 

م��ا مخ��الف ب��ا ه�ر ش�کل از اس�کان در اردوگاه ه��ا، م��ا خواه��ان اس�کان غی�ر متمرك��ز هس��تیم - م��ا خواه��ان تعطی�ل ای�ن مرک�ز ام�ور
 و همه اردوگاه ها هستیم! ZAStپناهجویان 


