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 Political  سياسی

  
َيانا فرلينگ ھوس : نويسنده ِInterview: Jana Frielinghaus 
  .ن .م: برگردان

  ٢٠١۶ اپريل ١٩
  

  حفاظت از مرزھا مقدم تر از حمايت از کودکان
  

لوئيز "صحبت با خانم . دولت خود را مسئول نميداند.  ناپديد شده اندالمانن قانونی پناھنده  در زير سطفل ٨٠٠ھزار و ۵

  "luise-amtsberg.de َامتسبرگ 

  
Foto: Foto: luise-amtsberg.de  

  

  . استالماندر پارلمان " سبز ھا/٩٠اتحاد "سخنگوی سياسی حزب " َلوئيز امتسبرگ"خانم 

  : سؤال

درخواست پارلمانيی  که حزب شما ارائه کرده بود، اعالم کرد که در جمھوری فدرال المان به دولت المان به جواب 

توضيحات دولت در اين . ثبت شده اند"  مفقود "  تن از اطفال و جوانان زير سن پناھنده به حيث ٨٠٠ ھزار و ۵تعداد 

  رابطه چيست؟
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  ":َلوئيز امتسبرگ"

. به طور مثال، شايد بعضی اطفال چندين مرتبه ثبت نام شده باشند. مانده استِپاسخ دولت در حد حدس و رايزنی باقی 

اما نگران . شايد بعضی اطفال به کشور ھای ديگر اروپائی سفر کرده باشند، تا نزد والدين و خويشاوندان شان بروند

نگال جنايتکاران و يا در آنھا در چاز   جدی به اين موضوع ندارد، که شايد بسياری هکننده اين است، که دولت توج

پس خيلی مھم است، که . اما دولت در اين رابطه معلومات موثق به دسترس ندارد. ِشرايط استثماری گرفتار شده باشند

در قدم اول، بايد . ديوضاحت در مورد محل اقامت اين اطفال ، به منظور جلوگيری از چنين چيزی در آينده، به دست آ

ً  مفصال از داليل ناپديد شدن و از -ن بود طفل و نوجوا٢٢٠٠ًگذشته تقريبا  در سال –دا شده اند از آنھائی که دوباره پي

  .تجارب شان پرسيده شود

  

  :سؤال

  .... نه تنھا که مطلق نيست، بلکه از نظر درصدی باال رفته است٢٠١۴تعداد موارد حل ناشده، به مقايسه به سال 

  ":َلوئيز امتسبرگ"

در رابطه با اطفال مفقود [ِ بيش از نصف اطفال ناپديد شده بازگشتند، روشنگری و تجسس ٢٠١۴زمانی که در سال 

امکان اين ھم وجود دارد، که اطفال در اردوگاه ھای اوليۀ ثبت نام برای مدت طوالنی .  در صد کاھش يافت٢٧] شده

  المان دولت فدرال از آن گذشته. ندِ و کمک دريافت نمی کنند، تا نزد خويشاوندان شان برو تنھا گذاشته می شوند

  .رااز نگاه قانونی بيشتر محدود ساخته است" الحاق به خانواده"ِامکانات 

  

  :سؤال

  در خواست شما از دولت چيست، و  وظايف اياالت فدرال را در چه می بينيد؟

  ":َلوئيز امتسبرگ"

ِطبعا، اياالت فدرال نبايد از مس  که سبز ھا در آن اياالتی به استثنای –اعتراف کرد که اينجا بايد . وليت مبرا باشندؤً

بايد به شدت انتقاد شود، زيرا اين ] کمبودی[اين .   اقدامات پيشگيرانه به قدر کافی انجام داده نشده است-شريک اند

 اظھار می کند، که اين وضيعت بھبود خواھد الماندولت . مربوط به آسيب پذيرترين ھا بين پناھندگان است ِموضوع،

ِقانون بھبود تبادل اطالعات"يافت، زيرا در حال حاضر  اين قانون، شرايط  ثبت نام و جمع آوری . تصويب شده است"  ِ

  .  ًالبته اين کامال درست و مھم است، اما کافی نيست. ساخته است]  اياالتۀدر ھم[اطالعات را  ساده و ھمنوا 

به طور مثال، افراد زير سن . و پيشگيری از آن است–ز اين، اطالعات در مورد عوامل ناپديد شدن اطفال مھم تر ا

ن حقوقی نياز ان و مشاورااينھا به مراقب. مقيم ساخت"  کمک به جوانان زير سن) " اقامتگاه(ِقانونی را بايد در ادارات 

ت زندگی ھريک اينھا، يع مناسب به وضريزی کنند و به طوردارند، که الحاق ايشان را با خانواده ھای شان برنامه 

  . اطفال و جوانان وجود نداردۀبرای ھم" شبکه ھای کمک"متأسفانه اين چنين . عکس العمل نشان داده بتوانند

و  ادارات موجود در شھر ھا ما به عنوان جناح پارلمانی پيشنھاد کرديم، که اين نوع شبکه ھای کمک بايد تقويت شوند و

در عوض، . ِکودکان و نوجوانان بی سرپرست آنجا می آيند، گسترش داده شونداز  که به خصوص تعداد عظيمی مناطقی

  Königsteiner Schlüssel ِکليد تقسيمات کونيک شتاين"لت فدرال تصميم گرفتند، که طبق ِاستمداران اياالت و دويس

در نتيجه، باز ھم اطفال و نوجوانان بی سرپرست به . قسيم کنندافراد زير سن قانونی را نيز باالی تمام اياالت ت" 

من آرزو می . را دريافت نمی کنند  و در آنجا کمک ھای مناسب حال شان ارودوگاه ھای اوليۀ ثبت نام راجع می شوند
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زيرا به . يردِکنم، که در رابطه به راه ھای حل فکر شود، تا الحاق به خانواده ھا سريع تر و بدون بروکراسی صورت گ

منافع ھيچ کس در اروپا نمی تواند باشد، که يک طفل در شھر کيل تنھا باشد، در حالی که فاميلش آنطرف بحيرۀ شرق 

  . قابل قبول نيستیِاين يک عمل پوچ و از نگاه قانون بشر. زندگی می کند

  

  :سؤال

  .....ه اتريش دوباره بازگشتانده شده اندنوجوانان از مرز ھای المان باز شما ھمچنان پرسيديد، که به چه تعداد 

  ":َلوئيز امتسبرگ"

 بدھند، دوباره به کشور المان نوجوان، که گويا نمی خواستند، درخواست پناھندگی را به ٣٠٠ً تقريبا ٢٠١۵در سال 

اقبت کافی از  مطمئن نيستند، که آيا در کشور ھمسايه مرالماندر اين موارد خاص، ادارات . اتريش بازگشتانده شده اند

اين خود .  در مرز ھيچ سرپرست يا مشاور قانونی برای اين اطفال وجود نداشت و يا نھچهاين اطفال صورت می گيرد

  .واضح می سازد، که حفاطت مرزی مقدم تر از رفاه کودکان است

  

  :منبع
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