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یک سیاست متفاوت پناهندگی در برلین لازم است

 "رسیدن، سهیم بودن، ماندن" نام برنامه سیاست پناهندگی حزب چپ برلین است
  در پارلمان برلین مطرح و در این متن به صورت خلاصه2014که در دسامبر سال 

معرفی خواهد شد.

 طرح ما پاسخی است بی برنامه گی و کوتاه بینی سیاست سنای برلین.
 را می توان چنین خلاصه کرد:SPD و CDUسیاست احزاب حاکم 

 واکنش های تدافعی و محروم کردن پناهجویان به جای گفتمان بر•
 اساس حقوق بشر و دادن امکانات و شانس ها به پناهندگان و تدبیری برای

ادغام کردن هر چه زودتر آنها در جامعه.

 واکنش های کوتاه بینانه، سیاست های مخفی و به دوش دیگران•
 انداختن مسئولیت ها به جای تقویت همکاری میان وزارت خانه ها، مناطق شهری

و جامعه مدنی

کمبود طرحی برای همه شهر•

 فراکسیون حزب چپ با طرح سیاست پناهندگی خود نشان می دهد که
آلترناتیوهایی برای سیاست های ائتلاف حاکم وجود دارد.

شعار ما: رسیدن، سهیم بودن، ماندن

سیاست های که در متن تشریح می شوند بر اساس این پرنیسپ ها طراحی شده اند:

 برلین به طرحی باز نیاز دارد که از سیاست ترسپرسپکتیو ماندن از نخست: 
 و محرومیت فاصله بگیرد، همبستگی اجتماعی در شهر را تقویت کند و به تازه

 رسیدگان این امکان را بدهد که هر چه زودتر برای خود زندگی مستقلی بسازند.
 توانایی ها و لیاقت های علمی و فنی آنها باید در برلین قبول شوند. همه امکانات

حقوقی برای حق اقامت هر چه زودتر آنها باید در نظر گرفته شود.

 : پناهجویان گروهی همگونتشخیص موقعیت پناهجویان و واکنش به آنها
 نیستند. برخی تنها اند و برخی با خانواده، برخی در برلین تنها اند و برخی
 شبکه ای از دوستان و بستگان در شهر دارند. بسیاری از پناهجویان راه خود به

 زندگی جدید را مستقل و بدون مشکلات بزرگ طی می کنند، به شرطی که اقدامت
 تدافعی دولتی مانع آنها نشود. اما برخی از پناهجویان به کمک نیاز دارند. طرح

 پذیرش و ادغام پناهجویان موقعیت های گوناگون آنها را تشخیص داده و آنجا حمایت
می کند که نیاز به کمک را تشخیص دهد.

 : ساکنان برلین همبستگی بزرگ خود را با پناهجویان نشانحمایت از جامعه مدنی
 داده اند. آنها همرا ه با شبکه های حرفه ای، باز بودن شهر را تضمین و از سیاست



 محرومیت جلوگیری می کنند. فعالیت های جامعه مدنی باید در طراحی پروژه های
 آتی سهیم شوند. پیش داوری ها علیه پناهجویان، که حتی در اقشار متوسط هم وجود

دارند، باید محکوم شوند.

 : سیاست پناهندگی به بسیاری از حوزهبهبود هماهنگی و جهت یابی استراتژیک
 های دیگر سیاست مرتبط است: حوزه ساختمان سازی، مدارس، امور داخلی،

 بهداشتی، بازار کار، شهردار و مسئولان مناطق در این سیاست دخیل اند. برای
 موفق بودن اقدامات و بهره برداری ثمربخش از امکانات، هماهنگی، هدایت و گزارش

به یک دیگر لازم اند.

 : بسیاری ازتلاش برای سیاست متفاوت پناهندگی در سطح کشور و در اروپا
 قوانینی که پناهجویان را از سهیم بودن در جامعه محروم می کنند قوانین دولت
 فدرال اند. ما خواهان برچیده شدن سیستم درهای بسته اتحادیه اروپاییم. نه از

 مرزها، که از پناهجویان باید دفاع کرد. به همین دلیل ما خواهان لغو کردن سیستم
 فرونتکس، آژانس دفاع از مرزهای اروپا ایم. ما همچنین خواهان تغییر سیستم

 دابلین هستیم. پناهجویان باید بتوانند کشور اقامت خود را خود تعیین کنند.
کشورهای اروپا باید در این زمینه به موازنه برسند.

حوزه های فعالیت: برلین کجا می تواند بیشتر موثر باشد؟

 در حال حاضر مشکل مسکن پناهجویان مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار داده. اما
 یک سیاست پناهندگی ِ مسئولیت پذیر باید به همه مسائل توجه کند. سیاست

 پناهندگی به بسیاری از حوزه های دیگر سیاست مرتبط است: سیستم آموزشی،
 بیمه پزشکی، دسترسی به بازار کار، دفاع از حقوق پناهجویان و مبارزه با

 تبعیض و پیش داوری ها همه بخشی از این سیاست اند. طرح ما به همه این مسائل
توجه کرده و برای همه آنها پیشنهاداتی مطرح می کند.

پذیرش و مسکن.1

 کسی که پناهجویان را مجور به زندگی در اماکن مسکن دسته جمعی می کند، این
 پناهجویان را خسته کرده، قدرت کنش را از آنها گرفته و به آنها این شانس را نمی

 دهد تا روی پای خود بیاستند. به همین دلیل یکی از اولیت های فوری سیاست
 پناهندگی در برلین جلوگیری از زندگی پناهجویان در اماکن مسکن دسته جمعی و

 امکان زندگی آنها در خانه های خصوصی، از روزهای آغاز پناهندگی، است. ما هنوز از
 امکانات شهر برلین در این زمینه استفاده کامل نکرده ایم. اما به وجود آوردن

 فضای زندگی برای پناهجویان امر ساده ای نیست و به هماهنگی وزارت خانه ها،
مناطق شهر و شرکت های مسکن خصوصی و عمومی نیاز دارد. 



 : پناهجویان باید در صورت امکان در خانه هایخانه های خصوصی برای پناهجویان
 خصوصی زندگی کنند. دولت برلین و شرکت های مسکن باید در قراردادهای آتی

 ساخت خانه هایی با استاندارد ساده را برای دهک های پایین جامعه، از جمله
 پناهجویان، تضمین کنند. دولت برلین باید از ساخت و تجدید بنای خانه ها

 برای پناهجویان حمایت مالی کند. پروژه های ساخت ساختمان هایی برای پناهجویان
 باید اولویت داشته باشند. ساختمان های خالی باید مورد استفاده موقت قرار

گیرند.

 : ما برایتصویب قوانین برای استاندارد های حداقل برای اماکن زندگی دست جمعی
 اماکن زندگی دست جمعی به قوانینی قابل بررسی و استانداردهای کمی و کیفی ِ
 حداقلی نیاز داریم. برای این کار باید یک گروه کاری تشکیل شود. اعضای این

 گروه دولت برلین، مناطق و گروه های جامعه مدنی خواهند بود. برای کنترل بهتر
  درمورد این اماکن اجرا شود. در هر مکانTÜFاماکن زندگی پناهجویان باید سیستم 

 زندگی دسته جمعی یاد هیئتی تشکیل شود که ساکنین بتوانند اعتراضات
خود را با آن درمیان بگذارند.

 : پناهجویانسیستم های چند مرکزی برای اماکن اولیه رسیدگی به پناهجویان
 باید تا سه ماه پس از درخواست پناهندگی در اماکن اولیه بمانند. مکان اولیه

 خیابان موتارد ظرفیت رسیدگی به همه پناهجویان را ندارد. ما به چند مکان مانند آن
 نیاز داریم که بتوانند با سیستم چند مرکزی به نوسان تعداد پناهجویان

واکنش نشان دهند.

 : در سیاست مسکن فعالین بسیاری سهیم اند. اقدامات باید هماهنگبهبود هماهنگی
 شده و داری جهت گیری مشخص استراتژیک باشند. ما به یک گروه کاری شامل همه
 حوزه های فعال نیاز داریم. این گروه، که اعضای سنای برلین، مناطق و سازمان های

 مردم نهاد در آن شرکت می کنند، برای ساخت مسکن و اماکن پذیرش اولیه برنامه
 های دراز مدت می ریزد. مسئولیت های مربوط به مسائل اقامتی و حقوق پناهجویان

باید در درازمدت به وزارت ادغام منتقل شوند.

کودکستان و مدرسه.2

 تبعیض علیه پناهجویان در آلمان مخصوصا به کودکان آسیب می زند. زندگی در
 اماکن زندگی دست جمعی کودکان را منزوی کرده و از ادغام و سهیم بودن آنها در

 زندگی هم سن های خود جلوگیری می کند. دولت باید از کودکان پناهجو به همان
اندازه حمایت کند که از کودکان دیگر برلین.

 پشتیبانی از کودکان سنینامکان ثبت نام در کودکستان برای همه: 
 کودکستان در حال حاضر به هیچ وجه کافی نیست. دولت برلین باید در همکاری

 با مناطق و مراکز مدیریت کودکستان ها، کودکستان های جدیدی را در نزدیکی



 اماکن زندگی دست جمعی پناهجویان ساخته و نگهداری کند. ادارات مسئول مسائل
 کودکان و جوانان در مناطق مختلف باید هماهنگی خود را در زمنیه اطلاعات، مشاوره،

 کمک در پیدا کردن کودکستان مناسب و کمک در پر کردن فرم های تقاضا
 افزایش دهند. مشاوره والدین کودکان پناهجو باید بخشی از وظایف قراردادی ِ
 مددکاران اجتماعی ای باشد که در اماکن زندگی دست جمعی پناهجویان کار می

کنند.

 : کودکان پناهجو مشمول قانون آموزش اجباری هستند، بدونحق رفتن به مدرسه
 توجه و وضعیت اقامتی والدین خود. اما قانون "فرستادن به مدرسه از نخستین

 روز" در موارد بسیاری زیر پا گذاشته می شود. در کلاس های "خوش آمد گویی"
 کودکان تازه رسیده که آلمانی بلد نیستند به سیستم مدرسه وارد می شوند. ما

 باید از به وجود آمدن این کلاس ها خارج از محیط فعالیت های روزانه مدارس
 جلوگیری کنیم. کودکان باید پس از حد اکثر سه ماه در کلاس های معمولی ادغام

شوند.

  سال نیز باید18: نوجوانان و جوانان بالای فراهم کردن موقعیت ها برای نوجوانان
 حق پایان مدرسه را داشته باشند. امکانات به پایان رساندن مدرسه برای جوانان

  سال در سیستم های خارج از مدرسه باید بهبودی بیابند. مراکز18بالای 
  سال و بدون توجه به وضعیت اقامتی27تحصیلی باید برای همه دانش آموزان تا 

آنها امکانات دریافت مدارک تحصیلی و فنی را فراهم آورند.

 : دولت برلین و اداره بهداشت و مسائل اجتماعی شهر، که مسئولبهبودی هماهنگی
 پذیرش پناهجویان است، باید فعالیت های خود را هماهنگ تر کنند. مناطق باید هر
 چه زودتر از ساخته شدن اماکن سکونت برای پناهجویان خبردار و از کمک های مالی

لازم بهره دار شوند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

 : بهرسیدگی به حقوق کودکان زیر سن قانونی که تنها در آلمان به سر می برند
 شیوه اداری مشخص کردن وضع برای کودکان زیر سن قانونی که تنها در آلمان به

 سر می برند در برلین انتقادات فراوانی شده است. ما به مراکز مستقلی نیاز
 داریم تا نحو کار مراکز مشخص کردن وضع را بررسی کنند. تشخیص سن فقط

 در موارد خاص و موجه و فقط در زمانی خاص قابل قبول اند. در زمنیه قیومیت می
 توان به صورت کلی گفت که قیومیت شخصی باید بر قیومیت اداری، که در

برلین بیشتر اجرا می شود، اولویت داشته باشد.

  پیمان نامه حقوق کودک3: طبق بند اولویت رفاه کودکان در قوانین خارجی ها
 سازمان ملل باید با علایق و رفاه کودک در همه تصمیم هایی که به کودکان مربوط

 اند، با اولویت برخورد شود. برای تحقق بخشیدن به این بند اولویت رفاه
کودک باید در تمام قوانین دولتی درج شود، مخصوصا در قوانین خارجی ها.

کار.3



 پناهجویان می خواهند هر چه زودتر روی پاهای خود بیاستند. حق کار هر چه زودتر به
 نفع همه است. منع کار و پروسه های طولانی اداری برای شروع کار، پناهجویان را

 منفعل کرده و از نظر اقتصادی وابسته می کند. در سیاست جدید پناهندگی باید
امکان اشتغال از نخست یکی از هدف های اصلی باشد.

 در برلین برنامه ها و شبکه های فراوانیشناخت توانایی ها و پشتیبانی از آنها: 
 در زمینه ادغام کاری وجود دارد. ما باید پناهجویان را هر چه زودتر وارد این سیستم

 کنیم. مخصوصا در زمنیه قبول کردن مدارک کاری که آنها در کشورهای خود اخذ
 کرده اند. کمک های مالی ای که در قوانین مدنی آلمان در زمنیه ادغام کاری و بهبودی

 آموزش فنی وجود دارند باید شامل پناهجویان نیز شوند. پناهجویان باید امکان
شرکت در کلاس های ادغام را از نخستین روزها داشته باشند.

 : ادارات امور خارجیان باید حد الامکان از انعطافات بروکراسیانعطاف بروکراسی
 در تفسیر قوانین در زمنیه اجازه کار برای پناهجویان استفاده کنند. ما باید

 تلاش کنیم تا در ادارات امور خارجیان و در ادارت امور کاری و اجتماعی نژادپرستی
کمتر شده و توانایی های میان فرهنگی افزایش یابند.

 برلین باید در سطح آلمان سعی کند تا قانون اجبار حق کار لغو شده و همه مهاجرین
ساکن آلمان اجازه کار داشته باشند.

بهداشت.4

 قانون حقوق پناهجویان در آلمان امکانات بهداشتی و پزشکی پناهجویان را محدود
 کرده است. ما باید به قانون گذاران در سطح آلمان فشار آورده تا این قانون لغو

شود. اما در این زمینه نیز شهر برلین قدرت مانور دارد.

 مانند ایالات هامبورگ و برمن برلین نیز باید امکانات پزشکی برای پناهجویان:
 همه کسانی را که طبق قانون حقوق پناهجویان در پروسه پناهندگی هستند در
 بیمه های دولتی بیمه کند و به آنها کارت بیمه دهد. سازمان های دولتی در بخش

 پزشکی که به پناهجویان نو رسیده سرویس های مخصوص می دهند باید از نظر
مالی پشتیبانی شوند.

 : اتحادیه اروپا برای "پناهجویانی که بهرسیدگی به پناهجویان با تروما
 رسیدگی مخصوص نیاز دارند" قوانین خاص در زمینه پزشکی وضع کرده است.

  سال، معلولین، سالمندان، حامله ها، مادرهای تنها18این قوانین شامل پناهجویان زیر 
 و کودکانشان و قربانیان شکنجه، تجاوز و دیگر فرم های خشونت فیزیکی،

 جنسی و روحی می شود. در برلین یک سیستم چند مرحله ای برای بررسی نوع
 رسیدگی مخصوص طراحی شده است. این مدل باید سرمشق ایالات دیگر نیز قرار
 گیرد و به نوعی تغییر یابد تا بتواند به افزایش تعداد پناهجویان پاسخگو

 31باشد. تصویب قوانینی در راستای قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه تا 



  اجباری است. برلین باید در زمنیه قانونگذاری فدرال خواهان2015جولای 
تصویب قوانینی در این زمینه باشد.

 : این انسان ها نیز حق رسیدگی پزشکی دارند. اماانسان های بدون حق اقامت
 بیشتر این انسان ها از این حق استفاده نمی کنند زیرا می ترسند که ادارات از

 وجود آنها باخبر شوند اگر به دکتر مراجعه کنند. شبکه های کمک رسانی
 پزشکی به این انسان ها در برلین باید تقویت شود. هدف ما رسیدن به "کارت

پزشکی بی نام و نشان" است.

سیاست اقامتی.5

 ما به تغییر ماهیتی سیاست پناهندگی نیاز داریم. برلین باید در پارلمان ایالت
 ها برای لغو قانون حقوق پناهندگان، لغو ممنوعیت کار برای پناهجویان، لغو
 اجبار ماندن در یک ایالت و ایجاد قوانین موثر اقامت تلاش کند. ما همچنین به

 افزایش کمک های مالی برای ادغام پناهجویان و افزایش کمک های مالی دولت فدرال
 آلمان به ایالت ها در زمنیه پذیرش و ادغام پناهجویان نیاز داریم. اما در سطح ایالت ها

نیز قدرت های مانور زیادی وجود دارد

 : دولت فدرال قوانین را تصویباستفاده از قدرت های مانور در تفسیر قوانین
 می کند اما ایالت ها می توانند این قوانین را به نفع پناهجویان تفسیر کنند. در

 این میان اداره خارجی ها نقش مهمی را ایفا می کند. سیاست ایالت برلین باید
تلاش کند تا این اداره قوانین را به نفع پناهجویان تفسیر کند.

 : در برخی موارد همه امکانات قانونی برای رسیدن بهتقویت کمیسیون موارد خاص
 اقامت به نتیجه ای نرسیده اند. در این مواقع کمیسیون موارد خاص می تواند کمک
 کند. از زمان به قدرت رسیدن دولت جدید در برلین ما شاهد افزایش مورد هایی شده

 ایم که در آن وزیر داخله شهر با وجود رای متحد کمیسیون موارد خاص به شخص مورد
 نظر اجازه اقامت نداده است. این پروسه باید متوقف گشته و کمیسیون موارد خاص

اصلاح شود.

 : برای حذف حبس بازگشت اجباری فقط یک راهمنع حبس بازگشت اجباری
 مطمئن وجود دارد: لغو قانونی آن. در سطح ایالت ما باید از همه امکانات اعطای اقامت

 به دلایل انسان دوستانه استفاده کنیم. ایالت نیدرساکسن نشان داده که چگونه
 می توان از حبس بازگشتی جلوگیری کرد: در این ایالت زمان بازگشت اجباری

 باید کتبی به اطلاع پناهجویان رد شده برسد. خانواده ها نباید در هنگام بازگشت
 اجباری از هم جدا شوند. در حبس بازگشت اجباری نیز استاندارد های حقوق بشر

 مانند اجازه حضور وکیل باید رعایت شوند. همچنین باید به پشتیبانان و سازمان
 های کمکی اجازه داده شود تا با پناهجویانی که در حبس بازگشت اجباری به سر

می برند در ارتباط باشند.



 : قرار است تا در آینده در فرودگاه جدید برلینلغو سیستم حبس در فرودگاه
 پناهجویانی که به آنجا می رسند بازداشت شده و پروسه پناهندگی آنها همانجا و به
 سرعت برگزار شود. ما باید این سیستم پروسه پناهجویی فرودگاهی را متوقف

 کنیم. این خواست اتحاد بزرگی از کلیسا ها، سازمان های کمکی و دیگر سازمان
 های مردم نهاد است. برلین باید از تلاش های دولت ایالت براندنبورگ دفاع کند.

 در این ایالت ائتلاف احزاب سوسیال دمکرات و چپ در قرارداد ائتلافی خود نوشته
اند تا "تلاش می کنند تا پروسه پناهجویی فرودگاهی را لغو کنند".

 :فراهم کردن منظره ای برای پناهجویان میدان اورانین و مدرسه گرهارد هاوپتمن
 برخورد سنای برلین با این پناهجویان با سیاست درست پناهجویی مغاریت دارد.

 برای آرام کردن وضعیت سنا باید به پناهجویان قول دهد تا "با حسن نیت" به
 پرونده پناهندگی آنها رسیدگی کند. برای مثال می توان به آنها طبق قانون اقامت

 ، اقامتی به دلایت انسان دوستانه داد. وزیر داخله برلین باید هر چه زودتر23بند 
 با وزیر کشور آلمان در این باره مذاکره کند چون اعطای این اقامت به تایید وزیر

کشور آلمان نیاز دارد.

 : اداره خارجیان برلین تا به حال سعی نکرده است تا بهرفرم در اداره خارجیان
 افزایش تعداد پناهجویان واکنشی درست و در جهت امکانات اقامت و ادغام در جامعه
 نشان دهد. اداره خارجیان زیر نظر وزارت داخلی است و این امر باعث می شود تا به

 مسئله پناهجویان در وحله اول به عنوان مشکلی امنیتی نگاه شود. به همین دلیل
 باید مسئولیت اداره خارجیان در دراز مدت به وزارت خانه ادغام سپرده شود. در کوتاه

 مدت ما به ایجاد یک سازمان شکایت در ارتباط با اداره خارجیان و همچنین به
 کمیسیونی شامل دولت برلین، مناطق و سازمان های مردم نهاد نیاز داریم تا رفرم

اداره خارجیان را اداره و مدیریت کند.

شانس برلین: جامعه مدنی فعال

 در کنار سازمان های کمکی، کلیسا ها و سازمان های سنتی کمک به پناهجویان در
 بسیاری از مناطق برلین سازمان های مردمی به وجود آمده اند که در آنها مردمان شهر به
 پناهجویان کمک می کنند. این سازمان ها ضامن اتمسفری صلح آمیز در شهر اند. اما

 دولت شهر برلین به جای پشتیبانی از این سازمان ها مانع کار آنها می شود.
 جدیدترین مثال تصمیم پنهانی دولت برای ساخت کانتینرهای مسکنی برای

پناهجویان بود که همه سازمان های پشتیبان پناهجویان را غافلگیر کرد.



 ما باید به این سیاست مخفی پایان دهیم و سازمان های مردمی را به عنوان همکار در
 سیاست پناهندگی انسان دوستانه جدی بگیریم. سازمان های پشتیبان

 پناهجویان باید هر چه زودتر در طراحی اماکن مسکونی برای پناهجویان در جریان
 گذاشته شوند تا بتوانند در مناطق خود فعال شده، کمک ها را ارگانیزه کرده و از

 بروز اختلافات و کشمکش ها جلوگیری کنند. سازمان های پشتیبان پناهجویان
 باید امکان ارتباط با پناهجویان را داشته باشند. قرادادها با مدیران اماکن

 مسکونی برای پناهجویان باید تغییر یابند تا سازمان های پشتیبانی مناطق
 بتوانند در صورت نیاز از اتاق های این اماکن استفاده کرده و در پروسه تکامل

این اماکن دخیل باشند.

 به مردم برلین در مقابله با راست افراطی کمک کنیم: گروهای راست دوباره و
 دوباره سعی می کنند در مناطقی که اماکن مسکونی برای پناهجویان احداث می

 کنند بر ترس ها و فضای ضد پناهجویان دامن بزنند. اما بسیاری از مردم برلین
 با این تلاش ها مقابله می کنند. پلیس برلین باید سعی کند تا با این سازمان
 ها و ساکنان این اماکن به گونه ای برابر همکاری کند. در مناطقی که اماکن مسکن

 پناهجویان در آنها ساخته می شود باید استراتژی های خاصی برای مقابله با راست
 تدوین شوند. این این باره نهاد های حرفه ای مشاوره می توانند کمک بزرگی

 باشند. موضوع پناهندگی باید در برنامه سیاسی شهر برلین بر ضد راسیسم،
راست افراطی و یهودی ستیزی وارد شده و بر آن تاکید شود.

 ما باید گروه های پناهجویان را که نهاد های خود را ارگانیزه می کنند جدی بگیریم.
 در سال های اخیر بسیاری از پناهجویان بیشتر وارد عرصه عمومی شده اند و از حق

 خود در اعتراض به سیاست های ضد انسانی اروپا در زمینه پناهجویان بهره می
 گیرند. آنها در عرصه شهر و منطقه فعال اند و با دیگر گروه های پناهجویان در

 سراسر دنیا مرتبط. همکاری با چنین نهاد های ساده نیست، زیرا این پناهجویان
 پرسش هایی را مطرح می کنند که یک ایالت نمی تواند به آنها پاسخ دهد. اما این
 نهادهای پناهجویان نه خطر اند و نه مزاحم، بلکه شرکای مهمی در تلاش برای یک

 سیاست پناهندگی دیگر. دولت کنونی برلین هیچ سعی ای در همکاری موثر با
 این نهاد ها نکرده است. حتی وقتی که کلیساها و نهاد کمکی پیشنهاد کردند که
 همه فعالان در گروهی گرد هم آیند تا درباره برخورد با پناهجویان صحبت کنند،

 سناتورهای مسئول در برلین به این دعوت پاسخ مثبتی ندادند. این حرکت با
 سیاست دمکراتیک شهری مغاریت دارد که نهاد های مردمی و جامعه مدنی را جدی می
 گیرد. روسای سیاسی دولت برلین باید به برخورد امتناعی خود پایان داده و

 همکاری با نهاد های پناهجویان را آغاز کنند. فقط با کمک همه فعالان می توان در
 اختلافات کنونی و آتی به ارتباط و رد و بدل عقاید ادامه داد و راه حل های مناسب

یافت.

 در قدرت همه این نهاد ها شانس بزرگی نهفته است تا برلین به شهر حقوق بشر و
 شهروندان تبدیل شود، سهیم بودن در جامعه افزایش یابد و همبستگی در شهر

 تقویت شود. دولت کنونی احزاب سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی در برلین تا



 کنون این پیشنهاد را رد کرده است و این امر یکی از ضعف ها و ناکامی های بزرگ
سیاست دولت است.


