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1. Alapinformációk
A Fiatal Bevándorlók Segélyszervezetéhez (to-

vábbiakban JMD) Hochsauerland/Soest kerü-
letében összesen 14 település és 306.000 lakó 
tartozik. Az emberek mintegy 25 %-a rendelke-
zik migrációs háttérrel. A német statisztikusok 
2005-ben bevezettek egy fogalmat, a migrációs 
hátterű személyek fogalmát. E definíció szerint 
migrációs hátterű minden olyan személy, aki 
1949 után bevándorolt, vagy ez után a dátum 
után Németországban született külföldi, vagy 
pedig legalább az egyik szülőjére igaz ez.

Lippstadt 30%-os, Soest 27% feletti mig-
rációs háttérrel rendelkezik, ezek a kerületben 
a legnagyobb városok. Lippstadt északi és déli 
részén ez az arány eléri a 40%-ot, míg Soest 
déli részén a 95%-ot.

Különösen vidéki településeken nehéz a fi-
atal bevándorlóknak megkapniuk azokat az in-
formációkat, melyekkel tanulmányi és szakmai 
esélyeiket javítani tudnák, és ezáltal sikeresen 
integrálódhatnának a közösségbe. Nehezíti az 
integrációt az agresszív elhatárolódás a külföl-
diektől, a túl kevés információ és tudás más 
kultúrákra vonatkozóan, valamint a hiányzó 
tolerancia, a növekvő radikalizállódott és funda-
mentalista beállítottság.

A JMD szervezete elősegíti és támogatja az 
integrációs törekvéseket, és rendelkezik azokkal 
a kapcsolatokkal, kooperációs bázissal, melyek 
ezeket a törekvéseket biztosítják. A JMD mun-
katársai aktív tagjai az Ifjúsági Segélyszervezet 
Bizottságának és Munkaközösségének a KJHG 
78. §-a szerint, s így interkulturális kompetenci-
ákat közvetítenek, s ők azok, akik az integrációs 
munkafolyamatok úgynezeveztt kerekasztal-be-
szélgetésein is részt vesznek. 

A bevándorlók gyakran kis falvakban és 
tanyákon kapnak menadékjogot, ahonnan na-
gyon nehéz bejutni egy városba. Egyrészt azért, 
mert nagyon rossz az összeköttetés, 15 km-es 
szakaszon akár 2-3 órát is utazniuk kell, és ez 
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ráadásul drága is. Mindez megnehezíti munkánkat, mert a fiatalok így nehezen jutnak 
el hozzánk. Sokszor a mi dolgunk megkeresni, és otthonukban meglátogatni őket. A 
JMD az egyetlen olyan intézmény az egész kerületben, mely fiatal bevándorlóknak segít.

2. A JMD-ről
1989 áprilisától működik a Fiatal Bevándorlók Segélyszervezete a Hochsauerland/
Soest kerületben. Két igazgatási székhelye van az egyesületnek, Lippstadtban és 
Soestban.

Lippstadtban az irodák mellett nagyobb termek is rendelkezésünkre állnak, ahol 
csoportmunkát végezhetünk. Soestban erre nincs lehetőség, a csoportos foglalkozá-
sokat a szomszédos Központi Lakóotthonban tartjuk. Hat munkatársunk van össze-
sen, ebből négy főállásban. A hat munkatársból négy migrációs háttérrel rendelkezik. 
Rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken és szakmai napokon, hogy továbbfej-
leszthessük önmagunkat és képességeinket.

3. A célcsoportról
A 15-18 évesek után a 19-27 éves bevándorlók vannak a legtöbben. A tanulmányi 

állapotokat vizsgálva megállapítottuk, hogy a gondozottak legalább 50%-a nem ren-
delkezik semmiféle befejezett vagy elismert iskolai képzéssel.

A legnagyobb arányban az arab és délkelet-európai országokból érkeznek beván-
dorlók. Mi átlagosan évente mintegy 700 új fiatalt gondozunk a JMD keretein belül.

4. Célunk és legfontosabb feladataink
Menekültek magas számú bevándorlása

Főként Szíriából, Eritreából, Irakból és Iránból érkeznek menekültek. Ezek a be-
vándorlók rövid időn belül menedékjogot kapnak, és ezután kerülnek hozzánk a 
JMD-hez. Mivel a menekülteknek nagyon kevés ellátásra van lehetősége (tanácsadás, 
segítségnyújtás), így hamar hozzánk kerülnek, s őket lelkiismeretünk miatt nem tud-
juk elküldeni, de ők hivatalosan nem is tartoznak célcsoportunkhoz.

Ahogy már említettem, a JMD az egyetlen olyan tanácsadói intézmény a kerület-
ben, ahol fiatal bevándorlóknak segítünk, és mivel a menekültáradat ezt a problémát 
egyre csak növeli, nem csupán fiatalok keresnek meg minket tanácsért folyamod-
va, hanem különböző intézmények is, hivatalok, iskolák, gyámhatóságok, melyek új 
problémákkal, nehézségekkel szembesülnek, s kérnek tőlünk tanácsot.

A munkatársak ebben az időszakban nagyon leterheltté váltak, elérve saját le-
hetőségeik végső határát. Nemcsak a nagy létszámú bevándorlás miatt, hanem mert 
újabb kihívásokkal találjuk szembe magunkat, mint például:

- rossz és embertelen lakhatási körülmények
- beteg és magas szinten traumatizált emberek
- elválás a családtól/férjtől/feleségtől
-  az otthonmaradt családtagok a háborús övezetben, külföldi menekülttábo-

rokban
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- a család Németországba juttatásának lehetősége és nehézsége
- 18 év alatti, egyedül érkezett fiatalok problémái
- egyedül utazó nők
- a társadalom margójára tolódás, idegengyűlölet
- túlterheltség, ingerlékenység, kimerültség, különböző kiborulások

• hivatalokban
• tanárok körében
• önkéntesek körében

Az ilyen szituációkra és kihívásokra mi sem voltunk felkészülve és egy-egy területen, 
a traumák sokféleségében például nem volt szakmai jártasságunk, mert nem kaptunk 
képzést. 

Tanulással kapcsolatos ügyek 
Minél hamarabb szükségszerű volt olyan megoldást találni, mely lehetővé teszi a be-
vándorlók iskolai képzését. Ennek értelmében a legjobbnak ígérkezett, hogy úgy-
nevezett gyorstalpalókat (Crashkurs), vagy nemzetközi speciális osztályokat hozunk 
létre. Nyilván nem tökéletes ez a megoldás sem, hiszen mivel kevés ilyen osztály mű-
ködik, 25-en vannak egy teremben, és egy ilyen csoport az 5-10. osztályig terjedő di-
ákokat foglalja magában. Sokan még a latin betűs ABC-t sem ismerik, írni és olvasni 
sem tudnak, vagy nagyon kevés iskolai képzettséggel rendelkeznek, aluliskolázottak, 
ha egyáltalán részt vettek valamilyen iskolai képzésben az elmúlt néhány év problé-
mái miatt. A JMD kiegészítő iskolai képzése (írás-olvasás, különböző szintű német 
tanfolyamok) iránti kereslet tehát rohamosan megnőtt, és meghaladta mindenféle 
kapacitásunkat.

Tanácsadás és ügykezelés (Case Management) 
Legfontosabb témák:

- Iskolákba, szakiskolákba, gyakorlati helyekre, nyelviskolákba közvetítés
- Lakhatási problémák
- Nyelvi és iskolai fejlesztés
- Tanulmányi és szakmai képzés honosítása
- Segítségnyújtás és pályázatírás álláshirdetésekre
- Segítségnyújtás kérelmeknél
- Otthoni erőszak problémái
- Letelepedési státusz 
- Családtagok Németországba hozatalának elősegítése
- Traumagondozás
- 18 év alatti fiatal menekültek
- Tanulmányi lehetőségek közvetítése
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Hogy érthető legyen, mivel is foglalkozunk, vizsgáljunk meg egy esetet!
X. Y. 25 éves, marokkói állampolgár és 2015 novemberében érkezett Görög-

országon keresztül Németországba. Először egy központi menekülttáborban lakott 
Lippstadtban. Ebben az időszakban került a JMD-hez. Nagyon gyorsan megtanulta 
a német nyelvet, mert mindenképpen rövid időn belül integrálódni szeretett volna a 
társadalomba, emellett pedig szociális kapcsolatokra is vágyott. Hetente kétszer részt 
vett a nyelvórákon intézményünkben, hétfőnként olyan fociedzésekre is eljárt, ame-
lyeket speciálisan menekült és traumatizált fiataloknak hoztunk létre.

2016 júliusában bezárták a lippstadti központi menekülttábort, és így fiatalunk 
Rüthenbe (szomszédos kis falu) került. Lippstadtban már nagyon jó kapcsolatokat 
alakított ki, és német fiatalokkal is barátságokat kötött, ami menekülttáborból na-
gyon nehéz. Ezek a kapcsolatok sajnos a távolság miatt teljesen megszakadtak, az 
ifjúnak nem volt lehetősége Lippstadtba jönni.

E hónapban az elutasítást is megkapta, mely szerint 30 napon belül el kell hagy-
nia az országot. A letelepedési kérelmet mint „egyértelműen megalapozatlan kérel-
met” utasították el. Lippstadt az arnsbergi központhoz tartozik, így azonnal kapcso-
latot vettünk fel a Központi Hivatallal. Kiderült, hogy 2016 júniusában már kapott 
egy jogerős végzést (amit nem kapott kézhez), és ezáltal lejárt a fellebbezés joga, de 
hogy megfellebbezhesse emberünk a végzést, le kellett adnia eskü hatályával bíró 
nyilatkozatát. A nyilatkozat a következőt tartalmazta: „Az elutasító nyilatkozatot a 
Szövetségi Hatóságtól kedden, 2016. 7. 26-án kaptam kézhez 3 személytől, és nem 
úgy, ahogy a levélben írták, 2016. 6. 24-én. A küldemény átvételekor az intézet 
igazgatója, egy tolmács és egy harmadik személy volt jelen, akit én nem ismertem.  
A boríték, melyben az elutasító kérelem volt, már fel volt bontva. A boríték átvétele-
kor semmit nem kellett aláírnom.”

A Központi Hivatal elfogadta az eskü hatályával bíró nyilatkozatot, így lehető-
sége volt emberünknek 7 napon belül megfellebbeznie a végzést. X. Y.-nak minél 
gyorsabban jogi segítségre volt szüksége, de nem talált ügyvédet, aki napokon belül 
időpontot adott volna neki. A fellebbezést így végül saját maga írta meg, és nyújtotta 
be a Központi Hivatalban, pedig az állásfoglalásra hat hét állt rendelkezésére. X. Y. 
ugye egy központi menekülttáborban volt Rüthenben, azaz még egy településhez 
sem volt odarendelve.

Az elutasító kérelem nagyon rossz hatással volt X. Y. testi és lelki állapotára. 
Pszichikai állapota rohamosan gyengült, és sokáig tartott, míg a JMD-n keresztül 
sikerült egy pszichológusnál kezelést kapnia, hiszen pszichológushoz időpontot 
kapni sokszor 12-14 hónapba is beletelik, hogy aztán kezelést kapjon valaki.  
A második kezelésen azonnal beutalta a pszichológus az LWL klinikára, hogy önmagát 
ne veszélyeztesse a továbbiakban.

Emberünk nagyon félt attól, hogy esetleg vissza kell mennie Marokkóba. A ren-
dőrség igen rosszul bánik azokkal, akik visszatérnek hazájukba, és mindenkit azon-
nal bebörtönöznek, megkínoznak. Hazáját nem véletlenül írta le úgy, mint amely 
polgárait elnyomja, jogaiban korlátozza. Németországi tartózkodása alatt többször 
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volt családjánál a marokkói rendőrség, felőle érdeklődve, azzal gyanúsítva őt, hogy 
radikális csoporthoz csatlakozott, tehát árulóként kezelték az országában. Visszatérve 
nyilván rendőrségi őrizetbe vették volna.

Részletek a fellebbezésből
„2015 októberében hagytam el az országot, mert féltem a rendőrségtől, mely önké-
nyesen, minden ok nélkül börtönbe záratott és kínzott embereket. Az ország, mely-
ben éltem, az ott lakókat elnyomja, jogaiban korlátozza. A véleményemet sohasem 
mondhattam ki, és mindig is úgy éreztem, hogy figyelnek, minden lépésemet kor-
látozzák. Bizonyos témákat, mint például a politika, még csak ki sem ejthettük a 
szánkon. Egy ismerősöm, amikor beszélt ilyesmiről, azonnal börtönbe csukták. Ezen 
kívül nyilatkozom, hogy a kormányt egyáltalán nem kritizálhatjuk.”

„Tartózkodásom alatt a marokkói rendőrség többször járt a családomnál, és utá-
nam kérdezősködtek. Azt akarták tudni, hogy tényleg egy szélsőséges csoport tagja 
vagyok-e. Ezzel utaltak arra, hogy árulóként kezelnek, és azonnal letartóztatnának, 
ha hazamennék. Nagyon félek a rendőrségtől. Éjszakánként aludni sem tudok, mert 
mindig arra gondolok, hogy milyen lesz majd, ha börtönben leszek és kínoznak.”

„Egyébként az orvosi ellátás sem kielégítő hazámban, mert a kórházakban or-
voshiány van. A sérvemet is, ami már 6 éve megvolt, Németországban operálták meg, 
miután megérkeztem ide az országba.”

A klinika elbocsátó levelében az áll: A mély, depresszív állapot miatt nincs kizárva 
X. Y. kitoloncolása esetén önmaga veszélyeztetése. Miután elhagyhatta a klinikát, a 
JMD munkatársai és különböző kapcsolatok segítségével sikerült tanulmányi helyet 
találni a városban, és ennek alapján a §60a törvény értelmében nem toloncolhatják 
ki őt az országból tanulmányai ideje alatt.

X. Y. nemcsak a letelepedését akarta ezzel biztosítani, hanem, ahogy már emlí-
tettük, céltudatos, szorgalmas diákként hamar megtanulta a nyelvet is, hogy az elő-
menetelét szolgálja, és így a társadalom részévé válhasson. 2016. 8. 17-én alá is írta 
tanulmányi szerződését vendéglátóipari végzettséggel. Mivel ez idő alatt még mindig 
központi menekülttáborban élt, s nem rendelték egyik településhez sem, nem telje-
síthették tanulmányi időre vonatkozó kérelmet, hiszen ehhez valamelyik településhez 
kell tartoznia, ahol engedélyt adhatnak ki.

A Központi Hivatal Arnsbergben nem biztosíthatta Lippstadtnak azt a jogot, 
hogy egy kitoloncolt menedékkérőt befogadhasson. A Bevándorlási Hivatal Lipps-
tadtban elutasította X. Y. felvételét, mivel már kérelme elutasításra talált. Az ilyen 
személyek aztán továbbra is a központi menekülttáborban vannak, amíg el nem 
hagyják az országot. Jogilag a §47. paragrafus értelmében X. Y. maximum 6 hónapig 
élhetett volna a központi menekülttáborban, de ő ekkor már 9 hónapja tartózkodott 
ott, vagyis akár ki is rendelhették volna egy településhez.

Ezen felül pedig a §60a paragrafus értelmében humanitárius vagy személyes 
okokra hivatkozva átmeneti, azaz ideiglenes letelepedési engedélyt is kaphatott vol-
na, mivel szerződése is volt már egy szakiskolával. Eszerint minden lehetősége meg 
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lett volna X. Y.-nak arra, hogy biztonságban az országban maradjon, de mivel az 
előfeltételek nem voltak adottak, a szerződést módosítani kellett 2016. 9. 1-re, holott 
már augusztusban elkezdődött a képzés. Mivel azonban szeptemberig semmi változás 
nem történt, nem kezdhette meg tanulmányait. A vállalat duális képzés révén pedig 
maga is érdekelt volt abban, hogy X. Y. gyorsan haladjon, és szerette is volna, ha ő 
minél hamarabb elkezdi tanulmányait, és nem marad le a többiektől. A szerződést így 
módosítani kellett októberre. Az iskolai képzést viszont már augusztusban elkezdte, 
mert ha arról lemarad, azt már bepótolni nem tudta volna.

Egy különleges engedély alapján, melyet a JMD-nek sikerült a Központi Hivatal-
lal egyeztetnie, hétfőtől csütörtökig elhagyhatta X. Y. a menekülttábort, és Lippstadt-
ban lakhatott. Egy önzetlen család önkéntesen vette őt magához, hogy a szakiskolát 
látogathassa hetente kétszer, a többi napokon pedig a JMD-nél németórákat kapott.

Még szeptemberben sem született semmiféle eredmény a Bevándorlási Hivatal 
ügyintézésében, annak ellenére, hogy többször tárgyaltunk a polgármesterrel, parla-
menti képviselőkkel, és többen készségesen segítettek és támogatták X. Y.-t. 2016. 9. 
20-án a Lippstadti Béke és Szolidaritás Szövetsége, melynek a JMD munkatársai is 
tagjai, kérelmet adtak be a Petíciós Bizottságnál Düsseldorfban.

Sajnos még októberben sem kezdhette meg tanulmányait X. Y., mivel sem Lipps-
tadtba nem utalták ki az engedélyt, sem ideiglenes letelepedési jogát nem biztosítot-
ták. A vállalat a szerződés megkötését újabb egy hónappal elhalasztotta, november 1-i 
kezdéssel. A petíció alapján 2016. 10. 4-én kiutalták X. Y.-t Lippstadtba, de ideigle-
nes letelepedési engedélyét nem kapta meg, mert a lippstadti ügyintéző a városházán 
még egyszer ellenőrizni akarta a papírokat. Ezután X. Y. odaköltözött a családhoz, 
mely őt önkéntesen magához vette. 

A Petíciós Bizottság vezetője folyamatosan kapcsolatban állt a Lippstadti Beván-
dorlási Hivatallal, mely végül mégsem adta meg az ideiglenes letelepedési engedélyt. 
Miután többször tárgyaltunk a polgármesterrel, a parlamenti képviselőkkel és a Be-
vándorlási Hivatallal, ami mind a JMD-n keresztül zajlott, 2016. 10. 27-én X. Y. 
megkapta a letelepedési engedélyt.

A JMD 4 hónapon keresztül intenzív segítséget nyújtott minden folyamatban X. 
Y.-nak. Az összes lehetőségünket kimerítettük, beleértve az egyéni gondozást, a Case 
Managementet, miközben X. Y. tanfolyamokon vett részt, amit önkéntes munkatársa-
ink segítettek. Rengeteg kapcsolati tökét bevetettünk, például parlamenti képviselőket, 
ismerősöket, barátokat, önkéntes segítőket, egészen a Lippstadti Futballegyesülettől a 
Bevándorlási Hivatalon, polgármesteren, pszichológusokon, menekültügyi tanácsadó-
kon, a Béke és Szolidaritás Egyesületen át, egészen a Petíciós Bizottságig. Óriási támo-
gató kört fogtunk össze, mindazt beleértve, amire ilyen esetben szükség van.

A fent említett kapcsolatokon keresztül ezen az eseten tökéletesen megfigyelhető, 
hogyan dolgozunk 12-27 év közötti bevándorlók esetében:

- Egyéni gondozás
- Case Management
- Interkulturális nyitottság
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- Sajtómunka, közterületi munka, közösségi munka/lobbi
- Kapcsolatok
- Részvétel a mindennapi és a politikai életben
- Fiatal bevándorlók integrációját segítő tevékenységek sora

Reméljük, hogy ezek után X. Y. fel tudja építeni a jövőét Németországban, és félelem 
nélkül élhet, tanulhat, dolgozhat. 

Futballcsapat, projektek
Fiatal bevándorlók, főként férfiak, rengeteg érzelemmel, agresszivitással érkeznek ide 
egy hosszú menekülés után. Ezeknek a férfiaknak a sport, a futball, a futballcsapat 
adhat támpontot életükben. Integráció, sport útján. Önkéntes alapon működik, az 
edzők saját maguk szereznek meg ehhez mindenféle anyagi és egyéb erőforrást, támo-
gatást. Emellett interkulturális hetet, szakmai, nyílt napokat is tartunk, és több pro-
jekten dolgozunk párhuzamosan (fiatalokkal, idősebbekkel, önkénteseket koordiná-
lunk). Egyik legsikeresebb kezdeményezésünk volt a „Menekültek arca” című projekt. 

A „Migranten Mischen Mit” csoport 19 tagból, 15 és 23 év közötti fiatalokból 
áll, olyanokból, akik különböző országokból érkeztek. A tagok hetente találkoznak a 
JMD épületében. Politikai témákat dolgoznak fel, mint például rasszizmus, antisze-
mitizmus, romák elleni diszkrimináció. Nem csak azért tagjai a csoportnak ezek a fi-
atalok, mert ők is profitálnak a német társdalomból, hanem mert maguk is szeretnék 
hangjukat hallatni bizonyos témákban, és fontosnak tartják a beszélgetést különböző 
őket érintő kérdésekről. A www.powerpolitik.de oldalon több információt is találha-
tunk erről a csoportról.

A „Menekültek arca” című projekt a csoport ötlete volt, hisz szinte kivétel nél-
kül egykor ők maguk is menekültként érkeztek néhány éve az országba, és tudják, 
milyen az, amikor valahol menekültként kezelnek valakit, vagy milyen az, amikor 
el kell hagyni az embernek a hazáját, és egy jobb országot kell keresni a megélhe-
téshez. Tudják milyen az, amikor mindent elölről kell kezdeni. Ezért volt számukra 
fontos, hogy egy olyan projekten dolgozhassanak, melynek keretében a menekültek 
saját maguk is szóhoz jutnak, és egyszerűen beszélhetnek magukról. Sokat segített a 
csoport tagjainak, hogy összetartoztak, valamint hogy gyorsan megtalálták helyüket 
Németországban.

Az az ötletük támadt, hogy fiatal menekültekkel készítenek interjúkat azzal a cél-
lal, hogy megtudják: ők hogyan éltek hazájukban, milyen volt az az ország, milyen 
terveik voltak, miért hagyták el a hazájukat, és milyen volt a menekülés útja. Az inter-
júk során a hangsúlyt képességeikre, kompetenciákra fektették, meg akarták tudni: mi 
volt az álmuk, miben reménykedtek, mi a különbség az itteni és az otthoni tanulmá-
nyaik tekintetében, és változott-e valami további céljaik területén a menekülés folytán. 
25 fiatallal készítettek interjút. Az interjúalanyok 15-24 év közöttiek voltak, és néhány 
hónapja érkeztek Németországba. Az interjúkat a saját anyanyelvükön készítették, 
majd lefordították német nyelvre. Fotókat készítettek, olyan portrékat, melyek a be-



88

Bea Geisen  

SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 1

szélgetések hangulatát tükrözték. Az egész projektet a csoport tervezte és vitte véghez.
A projekt azt akarta elérni:
- hogy a menekülteket is tiszteljék az emberek, értékeljék őket egyénileg, hisz 

nem lehet egy ember alapján megítélni egy egész csoportot, ha menekültekként is 
azonosíthatók valamennyien

- hogy éreztethessük a menekültekkel, hogy őket is elfogadják egyénileg a tár-
sadalomban.

Meg akartuk egyszerűen mutatni a menekülteknek, hogy vannak, akik érdeklőd-
nek az ő életük iránt is, és hogy Lippstadt erős, aktív város, melyben olyan polgárok 
is élnek, akik szívesen hallanak másokról, emberekről, sorsokról, álmokról, célokról.

2015 szeptemberében indítottuk el a projektet és az interjúk során a következő 
kérdéseket tettük fel:
A személyről:

- Hogy hívnak?
- Hány éves vagy?
- Honnan érkeztél?
- Milyen nyelven beszélsz?
- Hol laksz Lippstadtban (menekülttábor, lakóotthon, privát)?
- Hogy érzed magad itt?

A hazádról:
- Hogyan éltél a szülőhazádban (lakás, ház, iskola, pénzügyek?
- Mit kellett feladnod, hogy itt lehess?
- El tudtál búcsúzni a szülőhazádtól, szeretteidtől?
- Miért jöttél el onnan?
- Milyen volt a menekülésed, voltak nehézségek az út során? Kaptál segítséget?
- Hogyan képzelted el Németországot?

Jelenlegi helyzeted Németországban:
- Mióta élsz Németországban?
- Mivel foglalkozol?
- Fel kellett adnod az álmaidat, terveidet?
-  Hogyan látod, szerinted ugyanazokkal az esélyekkel rendelkezel Németor-

szágban, mint hazádban?
- Mi az, ami hiányzik neked?
- Mire van még itt szükséged, milyen nehézségeid vannak?

Terveid a jövendőre nézve:
- Milyen álmaid és céljaid vannak? Mit szeretnél Németországban elérni?
- Szeretnél Németországban maradni?
-  Mi az, amivel elégedett vagy, miben vagy tehetséges szerinted? Milyen hobb-

jaid vannak?
Milyen szituációt éltél át Németországban, amit nem fogsz elfelejteni?

2016. február és május között készültek az interjúk. A képeket a Lippstadti Vá-
rosi Múzeumban állítottuk ki, és a polgármester vállalta a projekt patronálását. Ha-
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marosan tudatossá vált a csoporton belül is, hogy mindenképpen hivatalosan is meg 
kell nyitni a kiállítást, nem kell, és nem is szabad sokáig beszélni, de kreatív módon 
és művészien megtervezve kell megmutatni, ki mit tud. Az AWO vezérigazgatója 
és a polgármester köszöntője után magyar zenészek kísérték zeneileg a programot.  
A megnyitón az interjúalanyok, tanárok, partnerek, különböző intézmények is részt 
vettek. A sikeres kiállítás után a közönség kérésére többször hosszabbítottunk, és ez-
után még 3 előadást megszervezése vált szükségessé. Lippstadt és vonzáskörzetében 
terveztük a kiállítást, de a sajtó jóvoltából több városból is kaptunk meghívást. Nem 
gondoltuk volna, hogy projektünk ekkora sikert arat, és ilyen népszerűségnek örvend 
majd mindaz, amit közösen alkottunk. Kiállítottuk a képeket Soestban, Berlinben, 
idén immáron másodjára Magyarországon is. Jelenleg több fellépés is tervezés alatt 
van Düsseldorfban, Hamburgban és Bocholtban.

Több helyi, regionális és országos díj mellett a legrangosabbnak mégis a 2017-es 
Integrációs Díj elnyerését tekintjük.

Der Jugendmigrationsdienst in Lippstadt
Ein bescheidener Bericht nach unserem Auftritt in Sárospatak

Der Zuständigkeitsbereich des Jugendmigrationsdienstes der AWO im UB 
Hochsauerland/Soest umfasst den Flächenkreis Soest mit insgesamt 14 Städten und 
Gemeinden (Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Lippstadt, 
Möhnesee, Rüthen, Soest, Warstein, Welver, Werl, Wickede). 306.000 Einwohner/
Innen prägen die Region am Hellweg. In hohem Maße setzt sich der JMD für eine 
gleichberechtigte Partizipation junger Migranten in allen gesellschaftlichen Bereichen 
ein. Dafür nehmen die Mitarbeiterinnen regelmäßig in relevanten Gremien und 
Arbeitskreisen teil, vertreten hier die Anliegen der Zielgruppe und geben dieser 
in diesem Rahmen auch selbst die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzubringen. Eine 
Stimme der Reaktionen: „Vor der Aufführung basierte mein Wissen über Flüchtlinge 
auf Informationen aus den Medien. „Flüchtlingen ein Gesicht geben“ hat mir 
gezeigt, dass hinter jedem geflüchteten Menschen ein Schicksal, eine Geschichte 
steht und dass jede und jeder Einzelne von ihnen Talente hat, die unsere Gesellschaft 
bereichern! Die Aufführung hat mich sehr berührt und mir die Augen geöffnet. Die 
MMM ist eine tolle Gruppe und das was sie auf die Beine gestellt haben bewegt 
unglaublich viel! Daher sollten viel mehr Menschen von dem Projekt erfahren und 
die Aufführung sehen, damit sie genau wie ich, ein echtes Bild von Flüchtlingen 
bekommen! Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Menschen, ihre Geschichten 
und Talente kennen lernen durfte!“

Die Gruppe „Migranten mischen mit“ des JMD ist die Plattform für die 
Jugendlichen, um Partizipation für die Zielgruppe einzufordern, mitzureden, 
mitzubestimmen und zu handeln. (siehe auch www.powerpolitik.de)

Fordította: Mirjám Tannen-Enghy



7. kép.  Ole Worm (1588 – 1654), latinos változatban Olaus Wormius dán természettudós „Wunderkammer”-
ének egykorú metszete, 1655-ből.  Az ilyen „Csodaszobák” (Kunstkabinett vagy Kunstkammer) a korszak 
ismert és népszerű intézményei voltak, melyekben a korszak tudósai, vagy tehetős főurai, uralkodói a világ 
különböző tájáról származó különös, bizarr, ritka dolgokat, kuriózumokat gyűjtöttek és állítottak ki.  A kép 
középpontjában itt egy különös viseletbe öltöztetett babát látunk, de akár egy kitömött ember is lehetne.




