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Spendenaufruf 16.11.2021 DE / FAR

Spendenaufruf Afghanistan
Wir bitten um Spenden für afghanische Familien

- die mit in Tübingen und der Region lebenden afghanischen Geflüchteten verwandt sind

- die sich in Afghanistan in Gefahr befinden, weil sie vom Taliban-Regime bedroht sind

- die sich in einer existenziellen humanitären Notlage befinden, weil sie nicht mehr
arbeiten können, obdachlos sind oder sonstwie ihre Lebensgrundlagen verloren haben

افغانستان      در مالی های کمک درخواست

خواهیم         می مالی کمک افغان های خانواده برای ما

هستند          - مرتبط منطقه و توبینگن ساکن افغان پناهندگان با که

هستند            - خطر در طالبان رژیم تهدید دلیل به افغانستان در که کسانی

بشردوستانه       - اضطراری شرایط در که زندگی            انسانیکسانی یا هستند خانمان بی کنند، کار توانند نمی دیگر زیرا هستند
اند      داده دست از را خود

Nach der Machtübernahme durch die Taliban in 
Afghanistan im August 2021 haben wir in knapp 60 
Fällen in Tübingen und der Region lebende 
afghanische Flüchtlinge bei der Stellung eines Antrags 
zur Aufnahme ihrer in Afghanistan lebenden und in 
Gefahr befindlichen Angehörigen unterstützt. In 
Zusammenarbeit mit Bundestagsabgeordneten haben 
wir diese Anträge an das Auswärtige Amt weitergeleitet.
Leider ist (bislang) keiner dieser Anträge positiv 
beschieden worden. 

Die in Deutschland lebenden Geflüchteten sind nicht 
nur „krank vor Sorge“ um das Leben ihrer Angehörigen 
in Afghanistan, sondern müssen auch jeden Cent, den 
sie haben, nach Afghanistan schicken, weil sich die dort
lebenden Angehörigen nicht mehr selbst versorgen 
können und deswegen von Elend; Hunger und Hunger 
bedroht sind. Die bereits seit Langem bestehende 
humanitäre Katastrophe in Afghanistan wird sich über 
den kommenden Winter wahrscheinlich noch massiv 
verschlimmern. 

در         افغانستان در طالبان رسیدن قدرت به از پس
و       2021اوت  توبینگن ساکن افغان پناهندگان به ما ،

در         که خود بستگان برای تا کردیم کمک منطقه
پذیرش       درخواست بودند، خطر معرض در افغانستان

این.       ما بوندستاگ، اعضای همکاری با بدهند
کرده         ارسال فدرال خارجه وزارت به را ها درخواست

( تاکنون.        ( ها برنامه این از یک هیچ متأسفانه ایم
است   نشده .تأیید

بستگان        زندگی برای تنها نه آلمان مقیم پناهجویان
   " برند،   "   می رنج نگرانی از بیمار افغانستان در خود

افغانستان         به را خود سنت یک هر باید بلکه
از          توانند نمی دیگر آنجا در ساکن اقوام زیرا بفرستند
می            سر به بدبختی در نتیجه در و کنند مراقبت خود

  . انسانی.     فاجعه شود می تهدید گرسنگی برند
آینده        زمستان در ً افغانستاناحتماال در مدت طوالنی

شد     خواهد بدتر شدت .به

برای         یورو میلیارد یک حدود اخیراً متحد ملل سازمان
داده       اختصاص افغانستان به بشردوستانه های کمک
این.          از یک هیچ که دارد وجود زیادی احتمال است

حمایت         ما که آنهایی مانند هایی خانواده به مبلغ
       . های   تماس اساس بر خواهیم می ما نرسد کنیم می
کنیم       ارائه مستقیم بشردوستانه های کمک .شخصی

http://www.fluchtpunkte.org/
https://menschen-rechte-tue.org/


Vor Kurzem hat die UNO ca. 1 Mrd. Euro für 
humanitäre Hilfe für Afghanistan bereit gestellt. Von 
diesem vielen Geld wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nichts bei solchen Familien wie denen, die wir 
unterstützen, ankommen. Wir wollen direkte humanitäre
Hilfe leisten, auf der Basis persönlicher Kontakte. 
Unser Ziel ist, dass wir die Familien mit bis zu 25 Euro 
pro Person und Monat mindestens über die 
Wintermonate unterstützen können. Auf unserer 
bisherigen Liste befinden sich ca. 400 Personen.

های          ماه در حداقل بتوانیم که است این ما هدف
سقف    تا از       25زمستان ماه در نفر هر برای یورو

    . حدود    کنون تا کنیم حمایت ها در  400خانواده نفر
هستند   ما .لیست

Bitte spenden Sie zu diesem Zweck auf das Konto von
کنید           مالی کمک خود کاربری حساب به لطفا منظور این برای

menschen.rechte Tübingen e.V.
VR Bank Tübingen

IBAN: DE25 6406 1854 0308 1020 02 
BIC: GENODES1STW

Verwendungszweck: Afghanistan-Hilfe

Hinweis: Spenden an den als gemeinnützig und
mildtätig anerkannten Verein sind steuerlich

abzugsfähig. 
Für Spenden bis 300 Euro reicht der Kontoauszug als
Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Wir stellen aber

gerne auch für geringere Beträge eine
Spendenbescheinigung aus. Bitte für eine

Spendenbescheinigung die Adresse im
Verwendungszweck angeben.

Mehr Informationen umseitig 
und auf https://menschen-rechte-tue.org

و:        غیرانتفاعی انجمن به مالی های کمک توجه
باشد      می مالیاتی معافیت مشمول .خیریه

سقف       تا مالی های کمک صورت  300برای یورو،
مالیات        اداره برای مدرک عنوان به بانکی حساب

      . مبالغ  برای که خوشحالیم همچنین ما است کافی
  . رسید       برای کنیم می صادر مالی کمک رسید کمتر،
ذکر         استفاده هدف در آدرسرا لطفا مالی، کمک

.کنید

در      و صفحه در بیشتر اطالعات
https://menschen-rechte-tue.org

INFORMATIONEN allgemein:
In Afghanistan herrscht seit über 40 Jahren Krieg. Die 
zunächst von der Sowjetunion und danach von den 
USA geführten Stellvertreterkriege haben ein zuvor 
modernes und demokratisches Land ins Unheil 
gestürzt. Nachdem zunächst die Taliban gegen die 
Sowjets hochgerüstet wurden, wurden sie nach dem 
„11.September“ in einem 20-jährigen „war on terror“ 
angeblich bekämpft. Nach dem überhasteten Abzug der
internationalen Truppen im August 2021 ist dieser Krieg
jedoch nicht etwa zu Ende, sondern es ist zu 
befürchten, dass die jetzt wieder herrschenden Taliban 
das Land noch tiefer in Krieg, Chaos und Elend führen 
werden. Der Krieg in Afghanistan hat Millionen von 
Flüchtlingen und zigtausende Tote und Verletzte unter 
den Soldaten und der Zivilbevölkerung verursacht und 
hat ein Land hinterlassen, das beim  Global Peace 
Index und beim Global Terrorism Index gerade in den 
letzten drei Jahren als das unsicherste, gefährlichste 

کلی    طور به :اطالعات

از   ادامه       40بیش افغانستان در جنگ که است سال
جماهیر.         اتحاد توسط ابتدا که نیابتی های جنگ دارد

انداخت،         راه به متحده ایاالت توسط سپس و شوروی
فاجعه          در را بود دموکراتیک و مدرن قبالً که کشوری
        . شوروی  علیه ابتدا در طالبان اینکه از پس برد فرو

از     " پس ظاهراً یافتند، "  11ارتقا یک  در سپتامبر
 " تروریسم"   علیه .  20جنگ از   پس جنگیدند ساله

اوت        در المللی بین نیروهای عجوالنه ،2021خروج
که         ترسید باید اما است، نشده تمام جنگ این
سمت         به بیشتر حتی را کشور اکنون حاکم طالبان

  . در        جنگ دهد سوق فالکت و مرج و هرج جنگ،
میلیونها       شدن زخمی و کشته باعث افغانستان

کشوری          و شد غیرنظامی و سرباز هزار دهها و پناهجو
و         جهانی صلح شاخص توسط که گذاشت برجای را

ناامنترین،      عنوان به تروریسم جهانی شاخص
شده      شناخته کشور مرگبارترین و خطرناکترین

رهبری.         جهان این گذشته سال سه برای کشور است
        . که  آورد وجود به کشوریرا جنگ این است شده

https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://menschen-rechte-tue.org/


und tödlichste Land dieser Welt geführt wird. Dieser 
Krieg hat ein Land hinterlassen, in der die humanitären 
Lebensbedingungen katastrophal und 
menschenunwürdig sind und das Land deswegen auf 
dem fünftletzten Platz des Human Development Index 
steht. Ein Land, in das die deutsche Bundesregierung 
noch am 12. August 2021 abschieben wollte.

و        بار فاجعه آن در بشردوستانه زندگی شرایط
رتبه         آخرین از کشور این بنابراین و است غیرانسانی

. دارد         قرار پنجم رتبه در انسانی توسعه شاخص در
در         خواست می آلمان فدرال دولت که 12کشوری

کند    2021آگوست  اخراج آن به .

Die Machtübernahme durch die Taliban am 15. August 
führte zu einer hastigen und gefährlichen 
Evakuierungsaktion. Doch bereits am 27. August erklärte
das Auswärtige Amt das Ende der Evakuierungsflüge 
und dass sich Deutschland ab diesem Zeitpunkt nur 
noch für Personen einsetzen werde, die deutsche 
Staatsbürger*innen sind oder die als ehemalige sog. 
Ortskräfte oder als besonders schutzbedürftig 
klassifizierte Afghan*innen (sog. „Menschenrechtsliste“) 
bereits vor dem 27. August eine Aufnahmezusage 
hatten. Zehntausende wurden zurück und im Stich 
gelassen.

در    طالبان و      15تسلط شتابزده تخلیه به منجر اوت
    . اوایل  در اما شد امور   27خطرناک وزارت اوت،

از          و کرد اعالم را تخلیه پروازهای پایان فدرال خارجه
شهروند          که افرادی برای فقط آلمان بعد به مرحله این

عنوان        به که هستند افغانهایی یا هستند آلمان
به        بهویژه یا شدهاند طبقهبندی سابق محلی کارگران

مقابله      میشوند، طبقهبندی محلی کارگران عنوان
"  )   . فهرست  اصطالح به پذیر آسیب کرد خواهد

   (" از  قبل بشر پذیرش   27حقوق نامه آگوست
شده.           رها و گذاشته سر پشت نفر هزار ها ده داشت

.اند

In dieser Zeit haben wir von der Beratungsstelle Plan.B 
sowie das Asylzentrum Tübingen in der Region lebende 
afghanische Geflüchtete in knapp 100 Fällen bei 
Anträgen zur Evakuierung und humanitären Aufnahme 
von Angehörigen beraten und in Zusammenarbeit mit 
Bundestagsabgeordneten an das Auswärtige Amt 
weitergeleitet – die meisten Anträge vor dem 27.8. Alle 
diese Familienangehörigen haben im Laufe der letzten 
20 Jahre direkt oder indirekt mit der Bundeswehr oder 
anderen westlichen Truppen, mit deutschen oder 
internationalen Organisationen zusammengearbeitet. 
Alle diese Menschen fürchten die Rache der Taliban. Ihr 
Leben ist in ernsthafter Gefahr. Viele sind Angehörige 
ethnischer Minderheiten wie der Hazara, auf die Taliban 
und IS in den vergangenen Jahren viele Anschläge mit 
unzähligen Opfern verübt haben. Unter den Angehörigen
sind auch viele junge Frauen, bei denen nun die Gefahr 
besteht, dass sie von Taliban verschleppt und 
zwangsverheiratet werden oder von sonstigen 
Menschenrechtsverletzungen betroffen sein werden. Es 
sind Journalist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen 
dabei, die auf Feindeslisten der Taliban stehen. Doch 
keine*r unserer Antragsteller*innen erhielt eine 
Aufnahmezusage. Bei etwa der Hälfte der Anträge 
erhielten die Betroffenen lapidare Standard-
Ablehnungsmails. 
Die anderen erhielten überhaupt keine Antwort. 
Sachstandsanfragen werden nicht beantwortet.

مشاوره        مرکز از ما مدت، این طول و Plan.B در
حدود      در توبینگن پناهندگی به  100مرکز مورد

درخواست        مورد در منطقه در ساکن افغان پناهندگان
مشاوره       بستگان بشردوستانه پذیرش و تخلیه های

را         موارد اکثر بوندستاگ، اعضای همکاری با و دادیم
     . خارجه  وزارت های درخواست از کردیم ارسال

یا.        27.8 مستقیم طور به خانواده اعضای این همه
با        غربی، نیروهای سایر یا بوندسوهر با غیرمستقیم

در        المللی بین یا آلمانی های سال 20سازمان
      . طالبان    انتقام از افراد این همه اند کرده کار گذشته
       . بسیاری  است جدی خطر در شما جان ترسند می

طالبان          که هستند ها هزاره مانند قومی های اقلیت از
با          زیادیرا حمالت اخیر های سال در داعش و

 . همچنین       اند داده انجام آنها بر بیشماری قربانیان
دارند          وجود خود اقوام میان در جوان زنان از بسیاری

و          طالبان توسط شدن ربوده خطر معرض در اکنون که
نقض         سایر تأثیر تحت یا دارند قرار اجباری ازدواج

     . بشر    حقوق فعاالن و خبرنگاران دارند قرار بشر حقوق
   . حال،      این با دارند قرار طالبان دشمنان لیست در

دریافت        پذیرش نامه ما متقاضیان از یک هیچ
تأثیر.         تحت افراد برنامهها، از نیمی حدود در نکردند

کردند      دریافت مختصر استاندارد رد .ایمیلهای

   . پاسخ    وضعیت استعالم نگرفتند جوابی اصال بقیه
شد   نخواهد .داده

Wie zu erfahren war, plant das Auswärtige Amt in den 
kommenden Monaten auf nicht näher bekannte Art und 
Weise 200 Personen pro Monat aus Afghanistan 
herauszuholen und in Deutschland aufzunehmen. Auf 
der „Menschenrechtsliste“ des Auswärtigen Amts sollen 

نظر         در فدرال خارجه وزارت شدیم، مطلع که همانطور
آینده      های ماه در از    200دارد ماهانه را نفر

آلمان         به نامعلومی شکل به و کرده خارج افغانستان
حدود.       که شود می گفته در  10000ببرد نفر

     " که"   هستند فدرال خارجه وزارت بشر حقوق فهرست

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi


rund 10.000 Personen stehen, von denen ca. 2.500 eine 
Aufnahme bekommen sollen – Details werden geheim 
gehalten. So haben auch unsere Antragsteller*innen die 
Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Immerhin haben 
wir jetzt ja auch eine neue Bundesregierung, die andere 
Akzente setzen kann als die bisherige. Wir sind wie Pro 
Asyl, Menschenrechtsorganisation und die Kirchen der 
Meinung, dass Deutschland eine Verantwortung für die 
Menschen hat, die mit der Bundeswehr, der Nato oder 
Nichtregierungsorganisationen zusammen gearbeitet 
haben oder die sich in Afghanistan für Menschenrechte, 
Frieden und Demokratie eingesetzt haben. Zu diesen 
Menschen gehören auch Angehörige von in Deutschland
lebenden afghanischen Geflüchteten. Deswegen bleiben
wir an einigen unserer „Fälle“ hartnäckig dran, denn bei 
diesen Menschen ist es nach unserer Einschätzung 
tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis ihnen etwas 
passiert. Und deswegen haben wir uns am 11. 
November in einem offenen Brief an die 
Fachpolitiker*innen des Landtags gewandt mit der Bitte, 
dass sie sich dafür einsetzen sollen, dass sich Baden-
Württemberg für ein Bundes-Aufnahmeprogramm für 
gefährdete afghanische Menschen stark macht und dass
die „Menschenrechtsliste“ wieder geöffnet wird.

جزئیات       - 2500حدود  شوند پذیرفته باید آنها از نفر
    . به     هنوز ما متقاضیان شود می داشته نگه مخفی

  . هر         به اند نداده دست از را خود امید کامل طور
می          که داریم جدید فدرال دولت یک اکنون ما حال،

قبلی        دولت به نسبت متفاوتی های لهجه تواند
 . مانند  باشد Pro Asyl داشته  ، حقوق   سازمان یک

در           آلمان که هستیم عقیده این بر ما کلیساها، و بشر
با    که افرادی Bundeswehr قبال  ، سازمان   یا ناتو
صلح          بشر، حقوق برای یا اند کرده کار غیردولتی های

مسئولیت        اند، کرده کارزار افغانستان در دموکراسی و
افغان. .       پناهجویان بستگان شامل افراد این دارد

     . که     است دلیل همین به شوند می نیز آلمان مقیم
     » زیرا    » کنیم، می پافشاری خود موارد از برخی در ما

یک           فقط واقع در افراد این برای اتفاقی ما، نظر به
         . در  ما که است دلیل همین به و است 11زمان
پارلمان        در سیاستمداران به سرگشاده ای نامه نوامبر
باید         که کردیم درخواست آنها از و نوشتیم ایالتی
- بادن        که شود حاصل اطمینان تا کنند تالش
آسیب        افراد برای فدرال پذیرش برنامه از وورتمبرگ

" بشر      "   حقوق فهرست و کند می حمایت افغان پذیر
شود    می باز . .دوباره

INFORMATIONEN für Spender*innen:
Die Spenden aus dieser Spendenwerbung werden 
primär für Lebenshaltungskosten und dabei für das 
dringendst Notwendige wie Essen, Kleidung, 
Medikamente, Wohnungs- und Heizkosten verwendet. 
Wir vergeben die Mittel nicht pauschal, sondern die hier
lebenden Verwandten sollen/müssen Anträge stellen 
und wenn diese bewilligt werden auch die Überweisung
/ Transaktion nachweisen. Ein Teil von maximal 10 % 
der Spenden wird für die Organisation, Durchführung 
und Verwaltung der Spendenaktion verwendet. Falls 
mehr Spenden als gebraucht eingehen werden diese 
zur weiteren Hilfe für afghanische Geflüchtete oder zu 
sonstigen satzungsgemäßen Zwecken verwendet.

اهداکنندگان   برای :اطالعات

های         کمک آوری جمع کمپین این مالی های کمک
برای          و زندگی های هزینه برای اول درجه در مالی

دارو،         پوشاک، غذا، مانند نیاز مورد موارد ترین فوری
 . ما        شود می استفاده گرمایش های هزینه و مسکن

اقوام          اما کنیم، نمی اعطا یکجا صورت به را وجوه
را    /      خود های درخواست باید باید اینجا در ساکن
انتقال        / مدرک تایید، صورت در و کنند ارسال

    . حداکثر     از بخشی دهند ارائه نیز را درصد 10معامله
اداره         و اجرا سازماندهی، برای مالی های کمک از

  . کمک       اگر شد خواهد هزینه کمک آوری جمع کمپین
کمک         برای شود، دریافت نیاز از بیشتر مالی های

قانونی         اهداف برای یا افغان پناهندگان به بیشتر های
شد    خواهد استفاده .دیگر

Hinweise

18.11.2021 Taz Die Tageszeitung:  Afghanistan nach dem Truppenabzug: Das langsame Sterben sowie „Schlimmste
humanitäre Krise der Welt“. In Afghanistan werden in diesem Winter viele Menschen verhungern oder erfrieren

14.11.2021 Offener Brief an die innen- und integrationspolitischen Sprecher*innen des Landtags

11.11.2021 Informationsverbund Asyl und Migration: Übersicht zu aktuellen Berichten über die Lage in Afghanistan

10.9.2021 save our families – Afghanische Geflüchtete fordern Schutz und Aufnahme für ihre Angehörigen in 
Afghanistan Pressemitteilung und flüchtlingspolitische Forderungen

24.08.2021 Presseinfo     Die Beratungsstelle Plan.B und das Asylzentrum unterstützen in der Region lebende 
afghanische Staatsbürger*innen bei der Stellung von Anträgen für die Aufnahme von gefährdeten und 
schutzbedürften Angehörigen

PRO ASYL 1.12.2021: Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban – Handlungsbedarf der 
Innenminister*innen

https://menschen-rechte-tue.org/index/menschen-rechte-aktiv/artikel/presseinfo-24-8-2021.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/menschen-rechte-aktiv/artikel/save-our-families-afghanische-gefluechtete-fordern-schutz-und-aufnahme-fuer-ihre-angehoerigen-in-afghanistan.html
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