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 من قبل سكان المدرسة
 .كروزبرج -إلى مجلس الشيوخ في برلين ومنطقة فريدريتششين

 .واالستماع لنا ونحن على محوى الجد.هذه دعوة بغرض الجلوس والتحدث معنا 
بدئنا بتنظيم   ولهذا السبب.ونحن نود أن نبى مركز الالجئين االجتماعى الحقيقى من قبل الجئين فى المدرسه 

 خمس مشاريع

كمركز مفتوح وجزء من هذا المركز سوف يكون مقهى مفتوح " المركزبافيلون" المركز االجتماعى . 0 

مجموعه أخرى تعمل على تصليح الدراجات  منتظمهومجموعه من الطباخين يعملون في المطبخ بصوره 

 "العجالت"
سوف نقوم بتطوير المجموعه المسرحيه جنبا على جنب مع مجموعه مسرحيه من -:مشروع المسرح.4 

 . جميع أنحاء برلين وسوف نقوم على تنفيذها على مراحل بناءا على خبرتنا
ي المدرسه لديهم الرغبه فى العمل التعاون مع لدينا بعض من الموسيقيين يعيشون ف-:ملتقى الموسيقه.3 

 .الموسقيون آخرون والهدف من ذلك العمل سويا لتبادل الخبرات
التشيرتات "لدينا الكثير من الخبرات لعمل الملبوسات الطبوعه كمثال  -:أقامه ورشة للطباعة وتصميم.2  

سه مفتوح لدينا عديد من الشباب وهذا ليس بى مشروع جديد على نحوى مثال عندما كنت المدر" وغيرها

. والجيران يأتون بصوره منتظمه للمساعدة والعمل سويا وكان أيضا يقومون بطباعه الرسومات الخاصه بهم

 .نرد مواصلة وتوسيع هذا العمل معا
دل المساحه المفتوحة للمرأة هو المكان الذي يجتمعن فيه النساء الالجئات لتبا-: المساحه المفتوح للمرأة .5 

لمجابهة العنصريه والعزلة التى يواجهونها   المعرفه والخبرات، مما يمكنهم لمناقشة حقوقهم وتنظيم أنفسهم

 .فى مخيمات الجؤ
لتنفيذ هذا المشروع، سوف نقوم بتنظيم مجموعات عمل تتضمن كل الالجئين المقيمون فى المدرسه بناءا    

. ارج االنضمام والمشاركه فى هذه المشاريع والمجموعاتالخ  كل الناس فى  ونحن نطلب من. على رغباتهم

هنالك عديد من  .نحن لم نطلب االذن. هذه المشاريع سوف تعمل على خلق مساحه مع الجيران واآلخرون

منذ محاوله إخالء المدرسة لم يتم تنفيذ شيئا تقريبا مما اتفق عليه من . الوعودات من قبل السياسين والسلطات

سوف نقوم بتنفيذ  .بعض األكاذيب اتهمن بيه انا قمن بمنع عمال البناء من عملهم هذا كذب وهنالك .قبلهم

 05كما حدث فى .المطروحه   مشارعونا بأنفسنا، وبالتالي نتوقع أن ليكون هناك اعتراض لتنفيذ مشارعونا

آلن هنالك معلومه وا. ، عندما أردنا فتح المركز االجتماعى لالجئين وتم استدعاء البوليس 4102سبتمبر 

يجب أن يعيش عدد من الالجئين في المدرسه لنهم تم .سوف يتم إعادة بناء مخيم لالجئين داخل المدرسة 

وعشنا فى الخيام ألننا عدنا ال نتحمل العيش "  ztaepneinarO"نحن أتينا إلى اوقانيين بلطس.طردهم بعنف

الالجئين االجتماعى من قبل الالجئين ومع مشاركه في مخيمات الجؤ ، فى المدرسه نحنا نريد أن نبى مركز 

مع وجود قوات التأمين أصبحت المدرسة شبيه بى مخيمات الجؤ لهذا لم نسمح .الالجئين من خارج المدرسة

ولهذا .عن المدرسه كثيرا ما يقال إنه مكان المجرمين وتجار المخدرات وهذا ليس صحيحا  . بمخيم لجؤ جديد

 !أرجو أن ال توقفو فى طريقنا.الحقيقه و من نحن نريد ان نظهر الجميع 

 

  .سكان المدرسة 

 


