پروژه تحقیقاتی :مسکن پناهندگان در آلمان
عنوان کامل :مابین اهداف مدیریتی و اشخاص فعال .تامین فضا ،فرآیندهای ایجاد فردیت [در بستر اجتماع] و
استراتژیهای تقویت مسکن پناهندگان در آلمان

در طول دوره فرآیند پناهندگی ،مکان زندگی به پناهندگان در آلمان اختصاص مییابد .با این حال ،تفاوتهای عمدهای در
واقعیت [بین مکانهای تخصیصدادهشده] مشاهده میشود :مواردی همچون سالنهای ورزشی یا کانتینرهای قراردادهشده
در پادگانهای نظامی قدیمی تا خانههایی که به خوبی تجهیزشدهاند یا آپارتمانهای تکنفره و مجهزی که در داخل
مجموعههای آپارتمانی قرار دارند .بر اساس شمار رو به افزایش متقاضیان پناهندگی در آلمان ،که آخرین مورد آن در
سال  2015رخ داد ،کمبود زیرساختهای مورد نیاز و مکانهای اقامت محسوس است .با وجود اینکه در دوره
 2012/2013به سبب جنبشها و اعتراضهای علیه پناهندگان در آلمان ،دورنمای پناهندگان و اسکان آنها در گفتمان
عمومی (بیشتر) مشاهده میشد ،با این حال به علت وضعیت رو به افول تامین [ملزومات پناهندگان] و مشکالت
باقیمانده از سالهای پیشین ،توجه به وضعیت و دورنمای پناهندگان کمرنگتر شد.
با این وجود ،موضوع اسکان ،تامین [ملزومات] و ادغام پناهندگان [در جامعه] برای جامعه دموکراتیک اهمیتی اساسی
دارد .خانههای پناهندگان ساختارهای اجتماعی مشخصی را ایجاد مینمایند که تاثیر عمیقی روی هویت و توانایی عمل
پناهندگان دارد .به همین علت ،این پروژه تحقیقاتی روی دیدگاههای ذهنی و تجربیات پناهندگان در خصوص محل
سکونتشان متمرکز شده است .هدف از این پروژه ایجاد تصویری جامع و [در عین حال] متفاوت در مورد وضعیت
مسکن پناهندگان در آلمان از منظرهای ( )1فضایی -جامعه شناختی )2( ،فرد -نظری و ( )3کنش -نظری میباشد.
سه گروه سوال اصلی در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است:
 ).1ایجاد فضا :چه فضاهای مشخصی در زمینه مسکن پناهندگان تشکیل شدهاند؟
 ).2ایجاد فرد [در بستر اجتماع] :چه نوعی از اشخاص در ترتیبات خاص مربوط به فضا پرورش مییابند؟
 ).3ایجاد توانایی عمل:
 چگونه ایجاد فضا و فردیت اجتماعی روی توانایی عملی (کنشی) پناهندگان تاثیرگذار است؟ پناهندگان ،کارکنان خانههای پناهندگان ،داوطلبان و حامیان (کمک کنندگان) تمام-وقت چهاستراتژیهایی برای توسعه تواناییهای عملی خود در پیش میگیرند؟

این سواالت از طریق این مطالعه چند-متدی پاسخ داده خواهد شد:
 مصاحبههای نیمه-ساختاریافته و گفتگوهای غیررسمی با (گروهی از) پناهندگان ،افراد شاغل در مسکنپناهندگان ،داوطلبان ،سازمانهای حرفهای خیریه ،نمایندگان دولتی و اولیای امور،
 رصد کردن شرکتکنندگان در مطالعه، روشهای تحقیق مشارکتی، مصاحبه با متخصصان، واکاوی مدارک و متون.این پروژه ،از سال  2016تا  2018اجرا شده ،و به وسیله بنیاد فریتز تیسن حمایت مالی می گردد .در صورتیکه هر
گونه پرسشی داشتید یا اگر عالقهمند به مشارکت در این پروژه پژوهشی هستید ،با کمال میل با آدرس ایمیل
 vey@ztg.tu-berlin.deو یا شماره تلفن  030-31426066پاسخگوی شما هستم.

