كلمة رئيس الجمعية األلمانية لحماية األطفال
ھاينتس ھيلغرس بمناسبة يوم الطفل العالمي
في  ١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠١٥في دريسدن
الكلمة الشفھية ھي األساس!
أعزائي األطفال،
أعزائي الحضور،
في البداية أود أن أذكركم بقصة نيكالس ابن األعوام األربعة ،الذي ظھر فجأة في مقابلة
مصورة في منتصف شھر آب/أغسطس مع مغني الراب "فارد" ،الذي كان يجري حينھا
مقابلة مع موقع  hiphop.deاإللكتروني ،يتحدث فيھا عن الجدل الدائر حول موضوع
الالجئين .فارد ،الذي جاء طفالً إلى ألمانيا مع والديه ،يرى الطفل نيكالس ماراً بالصدفة،
فيناديه بشكل عفوي أثناء حواره ليأتي أمام الكاميرا .بعد أن يحييه يبدأ بطرح أسئلة على
الصغير ليعرف عن حاله ،وعما إذا كان يذھب إلى الحضانة ،وإن كان مرتاحا ً فيھا .وعندما
سأل فارد الطفل" :ھل ھناك أجانب أيضا ً في الحضانة؟" ،يجيب نيكالس دون تردد ،وقد بدا
وكأن السؤال أثار استغرابه" :ال ،ھناك أطفال!" ھذه اإلجابة رائعة على رغم بساطتھا .فھذا
ھو المغزى :إنھم أطفال في المقام األول! يأتون إلينا حاملين معھم أمنياتھم وأحالمھم
وآمالھم ،وكباقي األطفال مواھبھم أيضا ً.
نصف الالجئين في العالم ھم من األطفال ،وفي ألمانيا ثلثھم من األطفال .وأنا أتوجه إليكم
بسؤال جاد :ھل تالحظون التطرق لھذا األمر في النقاشات الدائرة على صعيد السياسة
واإلعالم في بلدنا؟ األطفال ،الذين سُلبت حقوقھم أو ال حقوق لھم أصالً ،وھي تلك الحقوق
التي أقرتھا اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل .أمامنا اآلن مسؤولية تطبيق تلك الحقوق
ودعم األطفال في ھذا الوضع المعيشي السيء وتقديم المساعدة التي يحتاجونھا .ويترتب
على ذلك أيضاً ،دعم عائالتھم كذلك جميع الالجئين البالغين الذين يلجأون إلينا .إذ يجب
علينا أن نقدم لألطفال مثاالً جيداً.
نحن نريد مساعدتكم لكي تعيشوا حياة مستقلة ھنا .التعليم وتأمين أفضل رعاية صحية
ممكنة ھما المفتاح لمستقبل مستقل .ولكن االندماج الناجح يشمل أيضا ً دورات اللغة وتقديم
المساعدة في الحياة اليومية واالنخراط السريع في المحيط الجديد.
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ومن ھذا المنطلق نطالب نحن ،الجمعية األلمانية لحماية األطفال ،الحكومة األلمانية أن
تضع معايير موحدة لتوزيع الالجئين وأماكن اإلقامة والرعاية الصحية والتعليم ،وأن تشمل
تلك المعايير مجال التطوير االجتماعي والمدرسي والمھني أيضا ً.
نحن نرى أن على الحكومة االتحادية أن تغطي كافة النفقات .ويجب أن ال يعتمد الجانب
النوعي المتعلق برعاية الالجئين على الميزانيات المتفاوتة للبلديات والواليات .إن مجتمعنا
يتحمل مسؤولية توفير الظروف المعيشية التي تجعل األسر قادرة على رعاية أطفالھا.
لذلك نحن نعمل من أجل إنشاء مراكز مختصة في أكبر عدد ممكن من األماكن في ألمانيا،
بحيث تقدم ھذه المراكز الرعاية الضرورية لالجئين القاصرين القادمين بمفردھم .وسيكون
الخبراء ھناك مھيئين للتعامل مع حاالت الصدمات النفسية المحتملة التي عاناھا األطفال
أثناء الحروب األھلية أو االضطھاد أو النزوح .كما يتعين على الخبراء أن يكونوا قادرين
على تسھيل عملية اندماج ھؤالء الالجئين اليافعين في بلدنا ،وفي نظام التعليم ،وفي سوق
العمل في ألمانيا.
حتى بالنسبة لألطفال الذين يأتون إلينا من دول االتحاد األوروبي ضمن إطار حرية التنقل
الحر للعاملين ،على سبيل المثال من رومانيا أو بلغاريا ،يجب أن تتضافر جھودنا تجاھھم
وأن ال نسمح في أن تتسم حياتھم في مجتمعنا بالتھميش والسكن غير المالئم والتأمين
الصحي غير المنظم .ھم أيضا ً لديھم حق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ،وفقا ً
التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
من أجل تقوية ثقافة الترحيب ھنا في ھذا البلد ،تقيم الجمعية األلمانية لحماية األطفال،
بمناسبة يوم الطفل العالمي لھذا العام ،احتفاالت ترحيب بأطفال الالجئين وعائالتھم .نحن
في غاية السرور ألنكم قبلتم دعوتنا ،ونرحب بكم من أعماق قلوبنا.
أوجه خالص شكري للمنظمين ،فرع جمعيتنا المحلي في دريسدن ومدرسة سانت بينو
الثانوية ،كما أتوجه بالشكر الحار إلى جميع المتبرعين ،لما أبدوه من استعداد للمشاركة في
توفير الدفاتر المدرسية.
كما أتمنى أن يقابلكم الناس في ألمانيا بالطريقة الذي أرانا إياھا الطفل نيكالس ابن األربعة
أعوام.
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