 5أمـــور يمكنـــك القيـــام بهـــا للترحيـــب بالالجئيـــن
ً
ً
ً
صغيرا – للترحيب بالالجئين.
شيئا – مهما كان
جميعا أن نفعل
بوسعنا

أضف صوتك إلى صوت منظمة العفو الدولية في تحركها الداعم لالجئين على
 .1القيام بتحرك:
ْ
اإلنترنت .ويتعين على جميع الدول القيام بقسطها من العمل على حماية الالجئين .ولكن العديد
ً
شيئا ُيذكر في الواقع .بل إن بعضها يعقد صفقات قذرة
ثراء ،ال تفعل
منها ،ومنها الدول األكثر ً
أمواال من أجل "حماية" الالجئين ،بيد أنها في الحقيقة تترك
مع بلدان غير آمنة كتركيا ،وتدفع لها
ً
ً
"مرحبا بكم" ،تعمد منظمة العفو الدولية
العديد منهم فرائس للخطر .ومن خالل حملتنا العالمية
ثراء – لحملها على الترحيب بالالجئين عن طريق
إلى الضغط على جميع البلدان – والسيما األكثر ً
طائفة من الحلول المختلفة.
 .2التبرع بأشياء جيدة النوعية :يعتمد العديد من المنظمات الرائعة التي تعمل مع الالجئين
على التبرعات السخية ،ومنها المالبس المستعملة الجيدة النوعية واأللعاب واألثاث .ابحث على
وشجع األصدقاء وأفراد العائلة والجيران على
اإلنترنت عن مشاريع محلية بحاجة إلى تبرعات.
ِّ
المساهمة – والسيما قبل أو بعد تواريخ الوالدة واحتفاالت األعياد الدينية وغيرها من المناسبات،
أو عندما ينتقل أشخاص من منازلهم ويودون التخلص من بعض الهدايا واألغراض التي ال يرغبون
في االحتفاظ بها.
 .3توفير مكان آمن :إذا كان لديك غرفة احتياط ،أو كنت صاحب عقار فيه مكان للتأجير ،ابحث على
اإلنترنت عن المنظمات التي تتولى عملية المواءمة بين المنازل في حاالت الطوارئ أو المنازل
المؤقتة أو الدائمة وبين طالبي اللجوء والالجئين .وربما تتمكن من تسجيل اهتمامك بإسكان
الجئ لدى البلدية المحلية .ويقدم بعض األشخاص منازلهم وممتلكاتهم إلى منظمات تتولى
ً
مكانا يحتاجونه للنقاهة أو النشاط االجتماعي أو
ترتيب فترات راحة لالجئين ،حيث توفر لهم
المشاركة في ورشات العمل واألنشطة.
ً
غالبا ما تحتاج المنظمات العاملة مع الالجئين إلى متطوعين لمساعدتها كأصدقاء أو
التطوع:
.4
ُّ
معلمي لغة أو مستشارين مهنيين أو قانونيين أو غيرهم .إن التطوع يعتبر طريقة عظيمة للتعرف
على القادمين الجدد إلى منطقتك ومساعدتهم على االندماج في المجتمع المحلي.
ً
أشخاصا آخرين حريصين على الترحيب
 .5االنضمام إلى مجموعة أو إنشاؤها :إذا كنت تعرف
ً
ناد
عضوا في شبكة محلية أو ٍ
أصال
بالالجئين ،فكِّر في إنشاء مجموعة ترحيب معهم .وإذا كنت
ً
محلي ،يمكنك الشروع في التركيز على دعم الالجئين .وربما يوجد منظمات أو مجموعات ترحيبية
خاصة بالالجئين في منطقتك ،حيث يمكنك توحيد الصفوف معها ،وحشد مهاراتك للقيام بتحرك
مالئم للمجتمع المحلي – سواء كان جمع األموال أو تنظيم فعاليات التوعية ،أو تشكيل مجموعة
رعاية للترحيب بالالجئين في منطقتك/بلدك.

#مرحبا_بكم
ً
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