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اینتگراتسیون – سنگ بنایی مهم به جهت
داشنت یک زندگ ی موفق در آملان
اینتگراتسیون در آملان ،موضوعی مهم است .حتی ما در  Deutschland-Begleiter.deتنها میتوانیم به اشاره نکاتی 
در این باب بسنده کنیم چون ،راهحلی ساده به جهت اینتگراتسیونی موفق وجود ندارد .اینکه شام در آملان
احساسی همچون خانه خود داشته باشید ،بستگی به کنجکاوی شام نسبت به این رسزمین و مردمانش دارد.
خیلی مهم است که با آملان و فرهنگ آن آشنا بشوید.
عبارت اینتگراتسیون را بسختی بتوان با استفاده از کلامت توضیح داد .اساسا به
این معنی است که افرادی برای نخستین بار به یک کشور وارد میشوند ،و در
آنجا برای مدتی طوالنی اقامت میگزینند .اینکه افراد به آن محل احساس تعلق
کنند و خود را بخشی از آن جامعه بدانند را اینتگراتسیون مینامند .به همینسان،
افراد بومی نیز میباید تازه واردان را به عنوان بخشی از فرهنگ خود قبول کرده
و آن را ارزش بگذارند.
اینکه اینتگراتسیون به خوبی انجام شود ،بستگی به فاکتورهای زیادی دارد.
در برخی از آنها ،شام میتوانید تاثیرگذار باشید :شام باید آماده باشید که بخشی از سبک زندگی ،زبان و
فرهنگ آملان شوید .ولی این همه قضیه نیست .این امر همچنین مستلزم آمادگی افراد جامعه در پذیرش و
خوشامدگویی افراد تازه وارد و پناهندگان به عنوان بخشی از اجتامع میشود .هر دو این موارد ساده نبوده و
همکاری دوجانبه آنها با یکدیگر را میطلبد.

چگونه پروسه اینتگراتسیون موفق خواهد شد؟

مهم است که همواره تالش کنید که آملان را بهرت بشناسید .وقتی شام واقعا در
پی جا افتادن در جامعه باشید ،افراد با روحیهای مثبت و با احرتام با شام برخورد
خواهند کرد .به همین خاطر است که تئوری در دورههای اینتگراتسیون ،تنها یک
روی سکه میباشد.
روی دیگر سکه ،مترین و اجرا است .ما از طرف تیم Deutschland-Begleiter.de
به شام توصیه میکنیم که :تالش کنید با آملانیها رس صحبت را باز کنید .شاید در
همسایگی شام جمعی مسیحی و یا کلیسا وجود داشته باشد که فعالیت هایی را
برای پناهجویان ارایه دهد .یا اینکه میتوانید به کسانی که سایت Deutschland-
 Begleiter.deرا به شام معرفی کرده اند ،مراجعه کنید.
مهمرتین پیشنهاد ما این است که هر چه رسیع تر زبان آملانی را یاد بگیرید .همچنین سعی کنید تا کّل خانواده
شام آملانی یاد بگیرند .به جمع هایی مثل کلوپ ورزشی و یا گروههای دیگری بروید تا با افراد بتوانید ارتباط
برقرار کرده آشنا شوید .تالش کنید در یک کارخانه در همسایگی خود ،به کار آموزی مشغول شوید .منتظر
منانید تا کاری را به شام تقدیم کنند .به صورت فعال در جستجوی فرصتها باشید .این را همچنین پناهندگانی
که مدت طوالنی تری در آملان هستند نیز ،تائید میکنند.
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چرا اینتگراتسیون اینقدر مهم است؟

در ماههای گذشته مساله اینتگراتسیون پیوسته به یک موضوع مهم تبدیل شده
چون آملان پذیرای تعداد خیلی زیادی پناهنده بوده و به آنها همچون میهامن
نگاه منیشود .این بدان خاطر است که خیلی از این پناهندگان برای مدتی 
طوالنی و حتی برای همیشه در آملان زندگی خواهند کرد .به همین خاطر تالشی
عظیم در حوزههای اجتامعی و اقتصادی رضوری میباشد تا راهحلی خوب یافت
شود.
آملانیها کمک کردن را دوست دارند .این نشانگر فرهنگی است که بزرگرتین
قلب را در خوشامدگویی به پناهندگان داراست .ولی وقتی افراد بیشرتی حس کنند که دارد از آنها سؤ استفاده
میشود ،آنوقت این حس آمادگی ممکن است به طردکردن تغییر جهت دهد .برای همین افرادی در آملان
هستند که عالقهای به پذیرش پناهنده به کشورشان ندارند .برخی میترسند که در بین پناهندگان افرادی
دروغگو و یا حتی افرادی جانی وجود داشته باشند که در صددند تا از مهامنپذیری آملانیها سؤ استفاده کنند و
عالقهای به جا افتادن در این کشور ندارند.
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اینتگراتسیون و ریشههای مسیحی در آملان

وقتی شام رفته رفته به بخشی از جامع تبدیل شده ،کنجکاو باقی مانده و شبیه
آملانیها زندگی میکنید ،آن موقع است که شغلی پیدا خواهید کرد و مستقل
شده و کم کم کیفیت زندگیتان نیز باال میرود .این شبانه اتفاق منیافتد ،ولی با
این سبک زندگی ،افراد به شام توجه نشان داده و کمکتان خواهند کرد.

همکاری در جامعه و کمک به ضعیفان ،ریشه در ارزشهای مسیحی کشور ما
دارند„ .جویای سعادت شهر باشید!“ از کتاب ارمیا باب  ۲۹آیه  ،۷منونهای از
پیشنهادات کتاب مقدس در این راستا است .آملان در کّل دنیا بخاطر کیفیت
محصوالتش ،اقتصاد قوی و مردمی مبتکر زبانزد خاص و عام است .این بخاطر ارزشهای مسیحیای است که
برای قرنها آملان را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ ارزش هایی نظیر ،صداقت ،مشارکت و قابل اعتامد بودن.
اینها میتوانند برکتی ویژه برای شام باشند.
شام هم میتوانید برکتی برای این کشور باشید ،زیرا شام به فرهنگ آملان میتوانید غنا ببخشید .ولی 
اینتگراتسیون هنگامی میتواند موفقیت آمیز باشد که شام بر رسوم خود پافشاری نکنید .ما به شام توصیه
میکنیم تا متوجه این شوید که جامعه آملان چگونه کار میکند تا بتوانید راحت تر بخشی از آن بشوید.
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