
 

 حق البقاء
 
 

نداء من أجل تنظيم مظاهرات للمطالبة بحق بقاء دائمي للالجئين والمهاجرين الذين يحملون بطاقات إنتظار التسفير 
).دولدونك(  
 

، الساعة الخامسة مساء في ساحة ماريين بالتس3/5/2006يوم األربعاء   
 
 

  ميونيخ - 2004أوت /في شهر آب 
ناضلت عائالت الالجئين ضد التسفير الذي يهددها ومن أجل حق . من النساء األفريقياتبدأت المبادرة من مجموعة جريئة 

آان هذا العمل النضالي ناجحا بالنسبة للمشارآين فيه، حيث أنه لم يتم تسفير أية من تلك العائالت التي . البقاء في ألمانيا
ولكن الشروط التي وضعتها دائرة .  اإلقامة فيما بعدوقد حصل أغلبهم على أوراق. آانت قد عاشت في ألمانيا لسنوات طويلة

. األجانب في ميونيخ لم تكن تنطبق على جميع العائالت  
 

لم تشمل هذه التسوية األشخاص العازبين واألزواج الذين ال أوالد لهم والشباب الذين وفدوا إلى ألمانيا بدون أولياء أمورهم 
على شكل تجد فيه عائالت تعيش خارج ميونيخ مهددة بالتسفير، حتى لو آانت ولذلك فإن الوضع قد بقي . وهم غير بالغين

. سنوات10تقيم في ألمانيا منذ أآثر من   
 
 

  برلين- 2004أوت /شهر آب 
تمكنت تانيا وأمها .  سنة من درسها في المدرسة لكي يسفروها إلى البوسنة13أخرج البوليس الطفلة تانيا ريستيتش وعمرها 

.  سنة16 ألمانيا إال أنه يراد فصل العائلة عن بعضها، بحيث يتم تسفير الوالد واألخت ذات ال من البقاء في  
هذه الحالة هي عبارة عن نموذج من المعاناة اليومية لتعامل الدوائر الحكومية المختصة مع الشباب وأهاليهم وبعضهم يعيش 

. في ألمانيا منذ سنوات عديدة  
وتلقى مطالب هؤالء الدعم . من قبل زميالت وزمالء تانيا) البقاء هنا(را إلنطالق حملة هذه الحادثة آانت سببا مباش

للحصول على معلومات (حق البقاء لضحايا األزمات و ضحايا اإلعتداءات العنصرية : والمساندة في جميع أنحاء ألمانيا
) مفصلة عن هذه الحملة يمكن العودة إلى صفحة اإلنترنت التالية  

 http://www.hier.geblieben.net 
 

 مداوالت في البرلمان األلماني حول مشروع قانون حول هذه المشكلة، تم طرحه بمبادرة من 19/1/2006بتاريخ جرت 
آان أغلب أعضاء البرلمان متفقون على أن هذه المطالب محقة، ولكن بسبب الترآيبة السياسية الحالية للبرلمان . المعارضة

و القرار األن في أيدي وزراء الداخلية للحكومة المرآزية .  على األغلبية الالزمة لتمريرهلم يحصل مشروع القرار
بعض هؤالء السياسيين المختصين في السياسة الداخلية يشددون على . وحكومات الواليات األلمانية، وهؤالء يمكنهم اإلتفاق

.التسفير لغاية الحصول على نتائج إنتخابية جيدة  
 

 - يلتقي وزراء الداخلية للحكومة المرآزية وحكومات الواليات األلمانية في غارميخ 2006مايس /أيار 5 و 4بتاريخ 
 آيلومتر من ميونيخ وسيكون موضوع حق البقاء مدرجا على جدول أعمال ذلك 100بارتنكيرشن على بعد حوالي 

فإننا نود ). دولدونك(اقات إنتظار التسفير ولكي يلبي الوزراء مطلب اللالجئين والمهاجرين الذين يحملون بط. اإلجتماع
.القيام بمظاهرة في ميونيخ في األمسية التي تسبق عقد آونفرانس الوزراء  

 
ولذلك فإننا ندعو ونناشد جميع الالجئين الذين يخصهم األمر و أصدقائهم وجيرانهم وزمالئهم ورؤسائهم في العمل والعمال 

 التي أدت إلى حصول البعض على حق البقاء، أن يبدو 2004شارآت في حملة وغيرهم من المؤازرين والعائالت التي 
.إن حق البقاء أمر يخص الجميع. تضامنهم ويطالبوا سوية بتسوية شاملة حول حق البقاء  


