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دينسنة  30  لقد مرت ال أحد   :  حلمالهذا  سنة ونحن نطارد  30  ،عىل بدء حملة المشر
 .بال مأوى

 

متساوية، يجب و  كريمةمتضامنة،  حياة   حققتلكي كريمة،   حياةالتمتع ب ليس من السهل 
يحتضنك  مجتمعأن تشعر أنك جزء من   . لكسب لقمة العيش عمل قار أن يكون لديك 

ليس  قف يحميك ايجاد سوأن  ،تدرك أنك تتمتع بنفس الحقوق مثل البقية، و ويحميك
، و 
ً
 مستحيال

ً
يجب  . عجز شعرك باليمأوى يكمن فيه الخطر و  مجرد  ال يكون يجب أنهدفا

 يضمن المأوى أن يكون 
ً
بالنهاية  ،فيه أحد ك  ال يزعج و حرية الفردية من المساحة لك  بيتا

حيث نحلم ونضحك ونبكي ونطبخ ونقرأ ونغتسل   المكانهو   البيت. السالم يعمه فضاء
 يجعلنا نشعر بوجودنا وبحريتنا  بيتال ا. ونحتفظ بذكرياتن

ً
تنا  إىل جنب مع عائال  جنبا

ن بنا. فراد األو   المحطي 
 

ي بعض األحيان
ي  العراقيلهناك الكثي  من ،  فن

ي الحياة  تواجهنا الت 
بة    فن   ،ةسيئ حظكضن

ء خسارة ي
ة، مصيبة، أو أحد   شر ي ، أو انتكاسة،  ، مرض، قرار خاط  عير

نحن   تجعلنا أن تكفن
دين ن أننا وكنشعر  المشر ، مستبعدين، غي  محميي  ن  االجتماعية.  خارج التغطيةو نازحي 

 

ي العراءبمثابة أن تكون بال مأوى هو 
نظر  عواطف وبالبدون   والعيش المخاطرة بحياتك فن

ي قدم ايجاد إىل الوقت يمر دون 
 فرص للمضن

ً
لكن كل  ... بشر من الكأنك لست تشعر و ا

ن  عندهمالناس  ي الجنسية أو الجنس أو محل اإلقامة أو اللون أو     نفس الحقوق دون تميي 
فن

ط آخر  اللغة أو الدين أو  واجب ومسؤولية تعزيز   يقع عىل كاهلها جميع السلطات . أي شر
ن لكل الناس بوضمان حقوق اإلنسان    .دون أي تميي 

 

ي الشارع هو فشل  ،لسوء حظه مرمي  شخص وال أييجب أال يبف  
 . هلمجتمع بأش لالنوم فن

ء من اآلخرين ي
شبكة تحمينا وتمنعنا من السقوط   ، بحاجة إىلنحن جميعا بحاجة إىل شر

ي 
 لفئات األكير  وخاصة االهاوية  فن

ً
ي التقييمالذكاء  مثل ال يزال بإمكاننا تقديم الكثي  . ضعفا

 فن
ي   قوةو والتعاطف مع اآلخرين العمل   العزم عىلو 

هذا  اإلرادة للتعاون والمساعدة فن
 .المجتمع

 
دين؟واقع  ب ع  وا هل المجتمع  ن النموذج االجتماعي  نهل   المشر حتاج إىل تحسي 

؟ أنظمة لجوء منهارة، ونقص  ،  اإلسكان العام والخدمات االجتماعيةواالقتصادي الحاىلي
ي المالج   

ي   وقوائم االنتظار الالمتناهية فن
وقراطية للحصول عىل موعد فن والمتاهات البي 

 ر. الضمان االجتماعي أو أي مكتب إداري آخمنظومة 



يجب أن تتضمن الكتب  ا. نريد أن يعرف الجميع واقعن أال يسمع أحد رصاخنا اليائس؟ 
صفحات تعمل عىل زيادة الوعي بهذا الوضع المأساوي الذي يعيش فيه المدرسية عدة 

 وأحيان مألننا بينكم، نسي  بجانبك ن. العديد من األشخاص المستبعدي
ً
  نجلس عىل الزاوية ا

ي نفس الشارع
 . الظلم اليومي   هذا  حالة  عدم الحراك أمامال، ال يمكننا   قة. تحت األرو  فن
ال  الكثي  من الناس  االتجاه المعاكس ونحن ندرك أنننظر إىل ال يجب أن نستسلم أو ، ال 

الحد   ضماندون  مالبس أو عمل الئق و  وال  طعام بال  ،حماية اجتماعية يتمتعون بأي
 .ةيالصحالرعاية األدنن من  

 

ن  هناك  ألن  نا. ال نريد ألحد أن يدير ظهره لنا أو يرفض. نريد أن نتوقف عن كوننا غي  مرئيي 
ي األشخاص الذين و  الناس بال مأوىالمزيد والمزيد من  

طريق الحياة االجتماعية  يقفون فن
حان الوقت لتغيي  اإلحصائيات، ألن   ق. والعمل الالئ  السكن حقيحرمون من  الطبيعية و 

ي االتحاد    700ما ال يقل عن  
ي مساكن الطوارئ فن

ي الشارع أو فن
ألف شخص ينامون فن

ي  وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ي السنوات العشر الماضية70األورون 
الرجال والنساء  . ٪ فن

والشباب والمهاجرون واألشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ومشاكل  
ة  قضائية والنساء ضحايا العنف  م  احكأالصحة الجسدية واألفراد الذين قضوا للتو في 

 ، إىل آخره. واألش المطرودة الجنسي 
ً
 المخاطر.  هذه ممكن أن نتعرض لنفس  نحن جميعا

 .بسالسل غي  مرئيةمقيدين محكوم علينا أن نعيش  ن حن، سكن يحمينا دون 
 

 
ً
ي عالما

  دعونا نبتن
ً
الحياة    أنيسلط الضوء عىل ، عالم أكير عالميةو  أكير إنسانية و أكير عدل

ن بإيوائنا عالم يسود فيه التعاطف  . بيت هي حياة بال معتن بدون  ن القائمي  أو   بيننا وبي 
 األمل. ب. ال كرهض. برف  بال  حيث يمكننا نسج روابط عائلية واجتماعية جديدة مرافقيننا

 
والتضامن والحماية   اإلدماجبهذه الطريقة فقط يمكننا إنشاء شبكة هائلة من  

 .تواالحتفاال  اتواالجتماع
 

ي أي  االجتماعية خارج التغطية ئنا ببقا عدم السماحالمجتمع  يجب عىل  
 . لحظةفن

 
 !ال أحد بال مأوى


