መጽናዕቲ ብዛዕባ ባእሲ ኣብ ሰፈር ስደተኛታት
እዚ እነካይዶ ዘሎና መጽናዕቲ፣ ኣብ መንጎ ስደተኛታት፣ እንታይ ዓይነት ባእሲ ከምዘሎ ንምፍላጥን፣ ንመጻኢ ከኣ ብኸመይ
መንገዲ እንደገና ንኸይፍጸም ንምክልኻሉን እዩ። በዚ መኽንያት እዚ ኣብ ኖርድ-ራይን ወስትፋለን ዝርከቡ፣ብጠቕላላ ኣብ
33 ሰፈር ስደተኛታት ዑደት ገርና፣ ምስ 200 ዝኾኑ ሰባት ከኣ ተዘራሪብና። ካብቶም ዘዛራረብናዮም ሰባት ድማ፣ ኣብቲ
ሰፈር ዝነብሩን፣ ሰራሕተኛታት ጸጥታን፣ ሰራሕተኛታት ጽሬትን፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ኣብያተ
ምኽርታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ነበሩ።
ካብቲ መጽናዕትና ዝረኸብናዮ ውጽኢታት ከኣ፣ እቶም ዑቕበኛታት ብዝበለጸ ብሓባር ንምንባር ከማዕብሉ ዝኽእሉ
ርእይቶትታት ኢና ኣዋህሊልና። ድሕሪኡ ድማ ንሰበ-ስልጣን ፖለቲካ፣ ንኣማሓደርትን (ምምሕዳርን)፣ ንሰ-በስልጣን
ምምሕዳርን፣ነቶም ወነንቲ ትካላት መንበሪ ገዛውቲ ስደተኛታትን፣ መታን መንበሪ ገዛውቲ ክመሓየሽን፣ መስርሕ
ዑቝበኛታት ድማ ብግቡእ መታን ንኽሳለጥ፣ ኣማሓላሊፍናሎም።

ዑቕበኛታት ክምደቡ ከለውን፣ ጉዳይ መስርሕ መሰል ሕቶ ዑቍባኦምን ንዝምልከት
እቲ ብዙሕ ባእሲ ክስዕብ ዝኽኣለ መኽንያታታት ድማ፣ ኣብ ሓደ ሰፈር ስደተኛታት ብዙሓት ስለዝሰፍሩን፣ ዘይስሉጥ
መስርሕ ሕቶ መሰል ዑቕባ ስደተኛታትን እዮም። ስለዚ ርእይቶና፣ ካብቲ ብዙሓት ዝሰፍሩዎ ሰፈር ዑቕበኛታት ወጺኦም፣
ግቡእን ግላዊን መንበሪ ገዛ ክፍቀደሎምን፣ ባዕሎም ነብሶም ክኢሎም ድማ ንገዛእ ርእሶም ክከናኸኑን እዩ። ግድነት፣
ክማላኣሎም ዘለዎ ጕዳይ ከኣ፣ ኩሎም እቶም ስደተኛታት፣ ንጉዳይ መሰል ሕቶ ዑቕባኦም ዝሕብር፣ ርጉጽን ኣድላዪ
ሓበሬታታት ረኺቦም ብዛዕባ ጉዳዮም ክርድኡ ይግባእ። እቲ መስርሕ ሕቶ ዑቕባኦም ድማ ብዝከኣል መጠን ብቝልጡፍ
ክካየደሎም ኣለዎ። ንህይወቶም ጸረ ሕልና ዝኾነ ስነ-ኣእምራዊ ተጽዕኖ መታን ከየስዕበሎም ማለት እዩ።

መሰሎም ክኽበርን ንመሰሎም ክጣበቑን ንክኽእሉን ምፍቃድ፣
ኣብ ብዙሓት ሰፈር ዑቕበኛታት ከምተዓዘብናዮ፣ ነቶም ኣብቲ ሰፈር ዑቕበኛታት ዝቕመጡ ስደተኛታት፣ ባዕሎም
ንኽውስኑ ዕድል ዘይምርካቦም እዩ። ስለዚ በዚ መኽንያት እዚ፣ ግዳይ ስነ-ኣእምራዊ ጭንቀትን ሓገዝ-ኣልቦን ኮይኖም
ይርከቡ ኣለው።
እቶም ተቐማጦ እምብኣር ኣብቲ ዝነብሩሉ ሰፈር ባሎም ዝውስኑሉ ዕድል ክረኽቡ ይግባእ። ድልየታቶም ከኣ ግድነት
ክረኽቡ ኣለዎም። ምእንቲ እዚ ድማ፣ ንኣብነት፣ ኣተሓሕዛ ገዝኦምን ናብራኦምን፣ ባዕሎም ከማሓይሹን ንዝቐረበሎም
ቀረብ መግቢ ድማ ንክውስኑ መሰል ክህልዎም ይግባእ። ኩለን ተቐማጦ ደቀኣንስትዮ ድማ ቅሬታአን ንኽገልጻ፣ዕድል
ክውሃበን ይግባእ፣ እዚ ማለት ከኣ፣ ካብቶም ሓለውቲ ኣገልግሎት ሰፈር ዑቝበኛታት፣ ነጻ ዝኾነ ማለት ብቋንቋአን
ድልየተን ክሓታ መታን ክኽእላ፣ ተጽዕኖ ክግበረለን ኣይግባእን፣ ከምኡውን ብሰንኪ ጸገም ቋንቋ ክሽገራ ኣይግባእን።
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ዓይነታዊ ዝኾነ ሥርዓት/ኣገባብ ምፍጣር
ኣብቲ ህንጻ መንበሪ ዑቕበኛታት፣ብውሑዱ ሚዛናዊ ኣገባብ ክሕዝ ይግባእ። እተ ንዑቝበኛታት ዝቆጻጸሩ ኣገልግሎት ዝህባ
ሰራሕተኛታት፣ እቲ እቲ ዘገልግልኦ ኣገልግሎት፣ ብሕጊ ክስነድ/ክጸድቕ ይግባእ። ከምቲ ግቡእ ብሞያ ንኽስስልጥና ድማ
ዕድል ክረኽባ ይግባእ። ነተን ኣብቲ ሰፈር ዝቕመጣ ደቂ-ኣንስትዮ ዝምልከት ሓበሬታታት፣ ንኣብነት ከም (ሓበሬታ ብዛዕባ
ሕማማት) ዝኣምሰሉ፣ እሞከኣ ኣቐዲሙ ብኣውራጃዊ ምምሕዳር፣ ተፈሊጡ ዝጸንሐ ሓበሬታ፣ ምእንቲ
ዘይምርድዳን፣ተወሳኺ ተጽዕኖታትን ኣብ መንጎ እተን ደቂ-ኣንስትዮን እቶም ሰራሕተኛታትን ከየስዕብ፣ ብግቡእ ዝተዳለወ
ሓበሬታዊ ፎርሙላ፣ ካብ ኣውራጃዊ ምምሕዳር፣ ኣብቲ ኣብ ወረዳዊ ወይ ዞባዊ ምምሕዳር ዝርከብ ሰፈር ዑቕበኛታት
ክመሓላለፍ ይግባእ።

ዋሕስነት ዘለዎ ማዕርነት ምፍቃድ፣
ኩለን ተቐማጦ ደቂ-ኣንስትዮ ግድነት ብምዕርነት ክትሓዛ ይግባእ። ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ሰፈር ዑቕበኛታት ዘገልግሉ
ሰራሕተኛታትን፣ ኣብ መንጎ እቶም ተቐማጦ ሰፈር ዑቕበኛታትን፣ ምክብባር ዘሎዎ ምቅርራብን፣ ንጹር ርክብን፣ ምዕቡል
ሞያዊ ፍልልይን ዝሰፈኖ ሃዋህው ክኸውን ይግባእ። ከምኡ ድማ ከም ሓገዛት-ቀረብ ዝኣመሰሉ (ንኣብነት ትምህርቲ/ኮርስ
ጀርመንኛ ቋንቋ) ንኹሎም ተቐማጦ ብማዕረ ክፉት ክኸውን ኣለዎ። እቲ ስርዓት ምብጻሕውን፣ ኣብቲ ስርዓት ምብጻሕ
/ምንቅስቋስ ዝጠሓሰሉ እዋን፣ ንኹሎም ኣብቲ ሰፈር ዝነብሩ ሰባት ንጹርን ብማዕርነት ዝርእን ክኸውን ይግባእ።

ሓለዋ ነቶም ግዳያት ዝኾኑ ሰባት
ዓመጽ ምስ ዝፍጸም፣ ብፍላይ ከኣ ዓመጽ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛ ክፍጸምከሎ፣ ወይድማ ዓመጻዊ ጾታዊ ርክብ ምስ
ዝፍጸም፣ እቶም ግዳይ እቲ ዓመጽ ዝኾኑ ሰባት፣ ግድነት ኣብ ሞያ ዝተመርኮሰ/ሞያዊ ዝኾነ ረዲኤት ክግበረሎም ኣለዎ።
እተን ተቐማጦ ኣብቲ ዝነብራሉ ገዛ ዋሕስነት ዘይብሉ ኮይኑ ምስ ዝስምዐን፣ (ንኣብነት ከፉት/ጋህ ዝበለ ባኞን፣ ጸልማትን
ሓዲግ ዝኾነ ቦታን) ኣብቲ መንበሪ ዑቕበኛታት ክህሉ የብሉን። ከምኡ ምስዝህሉ ብህጹጽ ክዕረ ኣለዎ። ብዛዕባ
መጽናዕትና፣ ኣብ ዝተፋላለዩ ገዜጣታትን ኣብ ኢንተርነትን ተሓቢሩ እዩ።
ብቐጻሊ ድማ እቲ ሕይወት ዑቕበኛታት ዝመሓየሸሉ መፍትሒ/ፍታሕ ንምርካብ፣ምስቶም ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ሰፈር
ዑቕበኛታትን፣ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን፣ ፖለቲካውያን ሰበ-ስልጣንን ክንዛተ ኢና።
ንኹሉኹም እቶም ኣብቲ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ዝተኻፈልኩም፣ ኣዝዚና ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም!
እንተድኣ ሕቶታት ሃሊዩኩም ከኣ፣ በዚ ዝስዕብ ኢሜል መራኸቢታት ክትራኸቡና ትኽእሉ ኢኹም።
Dr. Simone Christ simone.christ@bicc.de
Dr. Esther Meininghaus esther.meininghaus@bicc.de
Tim Röing tim.roeing@bicc.de
Tel.: 0228 91196-28
www.bicc.de
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