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تحقیقــات اســترالیا بــه عنــوان بخشــی از طــرح پــروژه پیونــد بــرای دورۀ زمانــی از 2017-2020 تأمیــن 

ــد. ــی می کن مال

 
سپاسگزاریها  

ــا  ــروژه ب ــن پ ــد سپاســگزاریم. ای ــرده ان ــزارش کمــک ک ــن گ ــی ای ــه در کار میدان ــه کســانی ک ــا از هم م
 Access Community Services اجتماعــی:  هــای  ســازمان  از جملــه  شــرکا،  محققــان  همــکاری 
 Settlement Services و   ،Multicultural Development Australia Ltd  ،AMES Australia  ،Ltd
International Ltd. انجــام می شــود. مــا می خواهیــم از همــکاران مــا بــرای حمایــت شــان و از 
همــکاران بیــن المللــی مــا آلمــان، ســویدن، فنلنــد، بریتانیــا و نیوزیلنــد و دولــت کانــادا بــرای دیــدگاه 
هایشــان تشــکر کنیــم. مــا همچنیــن از ARC بــرای حمایــت شــان سپاســگزاریم1. بــدون کمــک، دانــش 
و همدلــی معاونــان تحقیــق دو زبانــه مــا – کــه بجاســت گفتــه شــود – ایــن تحقیــق بــدون کمــک شــان 
امــکان پذیــر نمی بــود. آنهــا در تمــام مصاحبــه هــای مــا بــا ارائــه ترجمــه هــای فرهنگــی و زبانــی در 
طــول مصاحبــه بــرای هــر یــک از گــروه هــای اجتماعــی بــه مــا کمــک و همــکاری کردنــد. ســرانجام، 
مــا از خبــرگان، خبــرگان پناهندگــی در کوینزلنــد، کــه داســتانها و تجــارب آنهــا شــامل بخــش عمــده 
ای از ایــن گــزارش اســت، مکتبهــا، TAFE و ســایر ســهامداران تشــکر می کنیــم. بــا توجــه بــه ضوابــط 
اخالقــی و رویــه هــا در تحقیقــات انســانی، مــا در ایــن گــزارش از آنهــا نــام نمــی گیریــم، امــا مــا بــرای 
همیشــه از آنهــا بــه خاطــر گرمــی، دوســتانانه بــودن شــان و مهمــان نــوازی کــه بــه مــا نشــان دادنــد و 

اعتمــادی کــه بــه مــا کردنــد تــا داســتان شــان را بــا مــا در میــان بگذارنــد مدیــون هســتیم.   
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سابقه 
ــدگان نیســت،  ــر از موضــوع پناهن ــچ موضوعــی بحــث برانگیزت در برنامــۀ معاصــر مهاجــرت اســترالیا هی
ــترالیا  ــه اس ــاالنه ب ــی س ــهمیه دائم ــتانه از س ــر دوس ــرام بش ــش پروگ ــت بخ ــه تح ــخاصی ک ــوع اش موض
ــه  ــده ب ــث پناهن ــه حی ــد و ب ــه طــور غیرمجــاز وارد اســترالیا شــده ان ــه ب ــۀ کســانی ک ــه اضاف می رســند ب
ــد و  ــه ســواحل اســترالیا می آمدن ــی دوم ب ــدگان پیــش از جنــگ جهان ــد. پناهن رســمیت شــناخته شــده ان
ــک  ــس از ی ــی پ ــس از ســقوط ســایگون در ســال 1975، هــزاران ویتنام ــد. پ ــی می کردن تقاضــای پناهندگ
ــی از  ــتیهای کوچک ــٔه 1990 کش ــدند. از ده ــک وارد ش ــای کوچ ــتی ه ــا کش ــش ب ــاک و مده ــفر خطرن س
پناهجویــان دوبــاره بــه ســواحل شــمال غربــی اســترالیا وارد شــدند، ایــن بــار اکثــر مــردم از جنــگ و آزار و 
شــکنجه در خاورمیانــه فــرار می کننــد. از آن زمــان – تحــت حکومــت هــای ائتــالف و کارگــر – افــراد رســیده 
ذریعــۀ کشــتی، بــه عنــوان کســانی کــه از صــف انتظــار مهاجــرت خیــز زده انــد و بــرای زندگــی در اســترالیا 

غیرمناســب انــد مــورد حملــه قــرار گرفتــه و یــک فوتبــال سیاســی تبدیــل شــده انــد.

بیشــتر بحــث هــا در مــورد پناهنــدگان در اســترالیا بــر اســاس کلیشــه هــا، تعمیــم هــا و ایدئولوژی سیاســی 
از پیــش تعییــن شــده اســت. مــا بــه شــدت نیــاز داریــم کــه تحقیقــات مبتنــی بــر شــواهد در مــورد تجــارب 

اســتقرار و نتایــج پناهنــدگان تــازه وارد در اســترالیا را بــه ایــن بحــث بازگردانیــم.

گــزارش فعلــی اولیــن مــورد از گــزارش اساســی مبتنــی بــر ســه جــا در مــورد نتایــج ســال اول یــک پــروژه 
تحقیقاتــی ســه ســاله اســت – کــه توســط شــورای تحقیقــات اســترالیا تمویــل شــده اســت – کــه وضعیــت 
هــای اســتقرار، اشــتغال و تحصیــالت و نتایجــی پناهنــدگان تــازه وارد از ســوریه، عــراق و افغانســتان را 
بررســی می کنــد. ایــن مطالعــه بــه صــورت طولــی اســت: مــا بــا 233 خانــواده پناهنــده گان – 200 خانــواده 
ســوری و عراقــی و 33 خانــواده افغــان مصاحبــه کردیــم و 632 نفــر را بــه شــکل فــردی در نیوســاوت ویلــز، 

کوینزلنــد و ویکتوریــا مــورد بررســی قــرار دادیــم.

در ســال 2015، حکومــت اســترالیا اســکان مجــدد و فقــط بــرای یــک بــار 12,000 پناهنــده ســوری و عراقــی 
بــه اضافــۀ پذیــرش ســاالنۀ پناهجویــان را تحــت برنامــه بشردوســتانه اعــالم کــرد. ایــن دو گــروه بــه عنــوان 
اشــخاصی کــه نیــاز بــه حمایــت داشــتند شناســایی شــدند، زیــرا درگیــری هــای ســوریه و آزار و اذیــت دولت 
اســالمی )داعــش( در عــراق، ملیــون هــا پناهنــده را آواره کــرد و جریــان بــی ســابقه پناهجویــان را بــه اروپــا 
ســبب شــد. دولــت اســترالیا ماننــد دولــت کانــادا، درهــای خــود را بــرای پناهنــدگان از درگیــری ســوریه بــاز 
نمــود. اکثــر آنهــا در ســال 2017 وارد اســترالیا شــدند، زمانــی کــه پروگــرام بشردوســتانه از13,750 پناهنــده 
در ســالهای 2016-2017 بــه 16,250 پناهنــده در ســالهای 2017-2018 افزایــش یافــت. عــدد پناهنــدگان در 

. )DSS 2019( ســالهای 2018-2019 بــه 18,750 پناهنــده افزایــش خواهــد یافــت

بــرای اهــداف مطالعــه مــا، مــا مصاحبــه هــا و بررســی هایــی را بــا خانــواده هــای پناهنــدگان ســوری و 
ــم. از  ــی نمایی ــرا ارزیاب ــج آن ــری هــای ســوریه و نتای ــج اســتقرار از درگی ــا نتای ــم ت عراقــی انجــام داده ای
زمــان مشــتعل شــدن درگیــری هــای ســوریه در ســال 2011، نزدیــک بــه هفــت ملیــون ســوری و عراقــی 
از منطقــه در جســتجوی امنیــت در کشــور هــای همســایه از جملــه اردن، لبنــان و ترکیــه، و فراتــر از آن، 
از جملــه در کشــورهای مختلــف اروپــا، اســترالیا و کانــادا فــرار کــرده انــد. دولــت اســترالیا ‘اقلیــت هــای 
 DFAT,( مــورد آزار و شــکنجه کــه از جنــگ در اردن، لبنــان و ترکیــه پنــاه بــرده انــد’ در اولویــت قــرار داد
2015(. پناهنــدگان بــرای اســتقرار در اســترالیا یــا از کمــپ هــای پناهنــدگان کمیشــنری عالــی ملــل متحــد 
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 .)DFAT, 2017( بــرای پناهنــدگان یــا بطــور مســتقیم از جوامــع شــهری لبنــان، اردن و ترکیــه انتخــاب شــدند 
بیــن 1 جــوالی 2015 و 31 دیســمبر2017، تعــداد پناهنــدگان وارد شــده از ســوریه و عــراق، عمدتــا 
ــرش  ــراق در پذی ــوریه و ع ــردم س ــر م ــالوه ب ــت – 12,000 نفرع ــش یاف ــر افزای ــه 24,926 نف ــیحی، ب مس
ســاالنه انســان دوســتانه – کــه اکثریــت در مناطــق شــهری در نیوســاوت ویلــز و ویکتوریــا، بــه دنبــال آن 

.)Collins et al. 2018, 5( در کوینزلنــد مســتقر شــدند

جلسًه معلومات جامعه، برزبن، با پروژه تحقیق محققان جک کالینز، کارول ریید و دیمتریا گرووتسیس فبروری 2018.

ــوان یــک گــروپ کنتــرول  ــا مســلمان، را بعن ــده از افغانســتان، عمدت ــواده هــای پناهن مــا همچنیــن خان
بــرای فراهــم ســازی ارزیابــی همگرایــی و اختــالف بیــن خدمــات ارائــه شــده و نتایــج اســتقرار و تجــارب 
ــرام بشــر دوســتانه  ــدگان ســوری و عراقــی و کســانیکه تحــت پروگ گــروپ هــدف و انتخــاب شــدۀ پناهن
ــدگان  ــی پناهن ــه و بررســی نمودیــم. طبــق گــزارش کمیســیاری عال ــی وارد اســترالیا می شــوند مصاحب اصل
https://www.unhcr.org/en-( ســازمان ملــل تقریبــا 2.5 ملیــون پناهنــده از افغانســتان ثبــت شــده انــد

au/afghanistan.html(. مــا بــا خانــواده هــای پناهنــده صحبــت کردیــم کــه تقریبــا از حــدود اواســط ســال 
2015 تــا پایــان ســال 2017 وارد شــده انــد، اگــر چــه بیشــتر شــان در ســال 2017 وارد شــدند.

تمرکــز ایــن اولیــن گــزارش – مــا در مــورد نیوســاوت ویلــز و ویکتوریــا در اواخــر ســال 2019 گــزارش خواهیــم 
داد – بررســی چالشــها و فرصتهــای اســتقرار در اســترالیا از تجــارب خــود پناهنــدگان ســوری، عراقــی و افغان 
ــه شــواهد اســت، بلکــه فراهــم  ــه تنهــا ارائ ــن ســه گــزارش، ن ــد اســت. در نهایــت هــدف از ای در کوینزلن
ســازی موجبــات گفتگــو و مشــارکت در درک ســهم پناهنــده در جامعــه اســترالیا و چگونگــی ارتقــاء ســالمت 
اجتماعــی، چشــم انــداز فرصــت هــای شــغلی، امنیــت اقتصــادی و فرصــت هــای آموزشــی پناهندگانــی کــه 
اخیــرا بــه اســترالیا آمــده انــد، اســت. یــک روش مبتنــی بــر شــواهد تجربــه زندگــی تــازه واردهــا، همچنیــن 

می توانــد بــر سیاســت و خدمــات بــرای بهبــود تجربــه اســتقرار ایــن گــروپ نیــز تاثیــر بگــذارد.
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تحقیق
ایــن پــروژه بــا اســتفاده از یــک رویکــرد ترکیبــی کــه شــامل مصاحبــه هــای روبــرو، نظرســنجی و تحلیــل مواد 
منابــع اولــی و دومــی اســت. عــالوه بــر دادن صــدا بــه خانــواده هــای پناهنــده، بررســی ســاختن شــواهد 
ــدگان  ــذاران، نماین ــد سیاســت گ ــه، مانن ــدی در زمین ــان کلی ــا ذینفع ــا ب ــز شــامل بینشــهایی از گفتگوه نی
ســازمان هــای غیــر دولتــی )ســازمان هــای غیــر دولتــی )NGO((، کارفرمایــان و مربیــان همــراه بــا شــرکای 
ملــی و بیــن المللــی مــا اســت. در نهایــت، گفتگــوی عمــده مــردم نیــز بــا بررســی مــواد منبــع دومــی کــه در 

ــی می شــود. ــردد ارزیاب رســانه هــا ظاهــر می گ

 Access ایــن پــروژه توســط کمــک مالــی انجمــن تحقیقاتــی اســترالیا و همــکاران در ایــن بخــش از جملــه
 Settlement و   Multicultural Development Australia  ،AMES Australia  ،Community Services
Services International کــه معلومــات ارزشــمندی را در اســتخدام مصاحبــه شــونده هــا و نتایــج 
تحقیقــات ارائــه می دهنــد، تأمیــن مالــی می شــود. بــه چالــش کشــیدن و/یــا تائیــد رویکــرد مــا بــه سیاســت 
و عمــل در مــورد اســتقرار پناهنــدگان موضــوع بحــث هــا و همــکاری هــای مــا بــا شــرکای ایــن رشــته در 
اســترالیا همــراه بــا محققــان در کانــادا، فنلنــد، آلمــان، نیوزیلنــد، ســویدن و انگلســتان را تشــکیل می دهــد. 

نقطــه اصلــی آغــاز از ادبیــات و اســناد پالیســیهای موجــود، اینســت کــه خانــواده واحــد اجتماعــی اســت 
ــی  ــن رو جای ــرد و از ای ــرار می گی ــره ق ــد نظــر و مذاک ــورد تجدی ــدگان م ــق آن، اســتقرار پناهن ــه از طری ک
ــواده  ــا 233 خان ــا ب ــال 2018، م ــرد. در س ــرار می گی ــق ق ــرا و تواف ــورد اج ــتقرار م ــج اس ــه نتای ــت ک اس
مصاحبــه کردیــم، یعنــی مجمــوع 632 فــرد در سرتاســر نیوســاوت ویلــز، کوینزلنــد و ویکتوریــا، کــه شــامل 
118 ســوری، 82 عراقــی و 33 خانــواده افغــان بــود )آخــری گــروپ کنتــرول مــا اســت(. فرزنــدان کــه 5 تــا 

18 ســاله بودنــد همچنــان مایــل شــدند کــه بــا رضایــت پــدر و مادرشــان در تحقیــق شــرکت کننــد.

نقاشی در بینلی، حومه شهر لوگان )عکس: کارول ریید(
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نقطــۀ اصلــی دیگــر بــرای آغــاز ایــن اســت کــه در حالیکــه بیشــتر پناهنــدگان در ســیدنی، برزبــن و ملبــورن 
ــدگان  ــرای ورود پناهن ــک جــای ب ــث ی ــد بحی ــه ای اســترالیا بشــکل متزای ــن منطق ــد، اماک جابجــا شــده ان
مهــم شــده اســت. بــرای ارزیابــی تجربــه خانــواده هــای تــازه وارد پناهنــدگان در ســاحات منطقــه ای، مــا 
مصاحبــه هایــی را بــا خانــواده هــای پناهنــدگان در لــوگان و توومبــا در کوینزلنــد، در ولنگانــگ و کافــس 

هابــر در نیوســاوث ویلــز و در شــپرتون در ویکتوریــا انجــام دادیــم.

هــدف از ایــن گــزارش، ارائــه دریافــت هــای مــا از مصاحبــه هــا و نظرســنجی هــای کوینزلنــد اســت کــه 
شــامل 75 خانــواده در مجمــوع می شــد، 44 خانــواده از ســوریه، 21 از عــراق و 10 از افغانســتان اســت. 
ــه  ــوگان )ســوریه تعــداد 17؛ و عــراق ب ــه ل ــه و بررســی در ســه مــکان مختلــف از جمل معلومــات مصاحب
تعــداد 8 (، توومبــا )ســوریه، 10و عــراق، 7 و افغانســتان، 10( و برزبــن )ســوریه 17 و عــراق، 6(. آگاهــی 

دهنــدگان از طریــق شــبکه هــای شــریک کاری مــا اســتخدام شــدند.

یــک نقطــۀ آغــاز دیگــر اینســت کــه ایــن پــروژه تحقیــق در یــک طــرح طولــی اســت. مــا از خانــواده هــای 
ــر  ــال تغیی ــارب در ح ــم تج ــا بتوانی ــم ت ــدار مینمایی ــال دی ــه س ــدت س ــه م ــار ب ــک ب ــال ی ــدگان س پناهن
ــه  ــخ و ب ــه iPad پاس ــا – ب ــی م ــواالت تحقیقات ــم. س ــری کنی ــه گی ــت و نتیج ــر دریاف ــانرا بهت ــتقرار ش اس
ــن در  ــازه واردی ــی BNLA از ت ــه طول ــواالت مطالع ــی از س ــت – از بعض ــده اس ــد داده ش Qualtrics پیون
اســترالیا گرفتــه شــده اســت کــه توســط وزارت خدمــات انســانی از 2013 تــا بــه حــال انجــام یافتــه اســت. 
ــا امــواج کــه در  ــا مــارچ 2014 ادامــه یافــت، کــه ب اولیــن مــوج جمــع آوری معلومــات از اکتوبــر 2013 ت
مــاه اکتوبــر تــا مــارچ هــر ســاله اجــرا می شــود، دنبــال می گــردد. ایــن بــه مــا اجــازه می دهــد کــه نتایــج 
را بــرای پناهنــدگان ســوری، عراقــی و افغــان در ســال 2018 بــا نتایــج BNLA مقایســه و ارزیابــی کنیــم. 
ایــن همچنــان بــه مــا اجــازه می دهــد کــه تغییــرات در نتایــج فــردی را انــدازه گیــری کنیــم – مثــال از نظــر 
ــا در طــی  ــه چالشــها و فرصته ــالت، و البت ــان انگلیســی، اشــتغال و تحصی ــی زب تعــداد دوســتان، توانای

رونــد اســتقرار – در طــی ســه ســال بررســی. 

در بخــش بعــدی مــا برخــی از یافتــه هــای کلیــدی تحقیــق کوینزلنــد را بــا خانــواده هــای پناهنــدگان در 
ــم. ــتقرار شــان مشــخص می کنی ــد اس رون
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یافته های کلیدی 
سپاسگذاری از استرالیا

تمــام پناهندگانــی کــه مصاحبــه شــدند، از فرصــت ارائــه شــده توســط اســترالیا بــرای ارائــه 
پناهندگــی بــرای شــان و خانــواده هایشــان بســیار سپاســگزار بودنــد. آنهــا همــه می خواهنــد 
کــه ایــن پــاداش را بــه اســترالیا از طریــق مهارتهــای اســتخدام شــان، و جوانــان، بــا کمــک بــه 

جامعــه، اقتصــاد و بــازار کار – و جامعــه – بازپرداخــت کننــد.

در پروگرامهای خدمات حین ورود برای پناهندگان

یافتــه هــای کلیــدی اینســت کــه سیاســت هــا و رویــه هایــی کــه در اولیــن ســالهای ورود بــه 
حمایــت از اســتقرار مهاجــران و پناهنــدگان تحــت پروگــرام بشردوســتانه ایجــاد شــده انــد – 
ــن خدمــات موفــق شــدند – بســیار  ــه دهــی ای ــی کــه در مناقصــه جهــت ارائ و ســازمان های
ــازه  ــدگان ت ــرش پناهن ــرای پذی ــن روش ب ــه می شــود اســترالیا بهتری ــا گفت موفــق هســتند. اغلب
وارد دارد. شــواهد ایــن ادعــا بــه دو صــورت پشــتیبانی می شــود. اول، تقریبــا هــر یــک از 233 
ــه شــدند،  ــد و در ســال 2018 مصاحب ــرام بشردوســتانه ان ــه تحــت پروگ ــواده مهاجــر ک خان
ــدم  ــاد و ع ــراب زی ــردگی و اضط ــان افس ــترالیا، زم ــگام ورود در اس ــود در هن ــت خ از حمای
اطمینــان، ســتایش کامــل نمودنــد. ایــن خانــواده هــا خیلــی زیــاد از حمایــت هایی فــوق العاده 
ای کــه در ســه مــاه اول ورود خویــش دریافــت کــرده بودنــد تمجیــد کردنــد. دوم، در ســال 
2017، تعــداد جــذب پناهنــدگان در اســترالیا بــه طــور موثــر نســبت بــه دهــه هــای گذشــته 
دوبرابــر شــد و موجــب فشــار بــی ســابقه بــر ارائــه دهنــدگان خدمــات شــد. بــا توجــه بــه ایــن 

فشــارهای زیــاد بــر ارائــه دهنــدگان خدمــات، نتایــج آن حتــی قابــل توجــه بیشــتر اســت. 

برزبن )عکس: کارول ریید(
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اشتغال پناهجویان یک چالش کلیدی است

شــواهد بــه شــدت نشــان می دهــد کــه بــرای پناهنــدگان و مهاجریــن بشردوســتانه دسترســی 
بــه بــازار کار اســترالیا شــاید بزرگتریــن چالــش اســتقرار باشــد کــه آنهــا بــا آن روبرو هســتند. 
از ســه ایالــت نمونــه شــده، کوینزلنــد موفــق تریــن نتایــج اشــتغال پناهنــدگان را داشــت، امــا 
تنهــا %28.6 از مــردان بالــغ و %6.8 از زنــان بالــغ گــزارش داده انــد کــه آنهــا اســتخدام شــده 
انــد. از محــل هــای نمونــه شــده در کوینزلنــد، برزبــن باالتریــن اشــتغال )%24.1( داشــت؛ 

ایــن درصــد باالتــر از آن اســت کــه BNLA یافتــه اســت. 

در برنامــۀ پذیــرش از درگیــری مســلحانه ســوریه، پناهنــدگان مســیحی از ســوریه و عــراق را 
بــا تاریخچــه موفقیــت هــای آموزشــی و اشــتغال چشــمگیر انتخــاب و جــذب نمــود. بســیاری 
ــا  ــه آنه ــی ک ــژه جای ــه وی ــدا کــردن کار در اســترالیا – ب ــد. پی از مــردم ســوریه حرفــه ای بودن
می تواننــد از تحصیــل، مهــارت و تجربــه خــود اســتفاده کننــد – واضــح تریــن چالــش 
اســت. بیشــترین شــان تمایــل بــه آموختــن زبــان انگلیســی روان – یکــی از راه هــای کلیــدی در 
دسترســی بــه بــازار کار و بــه تعامــل اجتماعــی گســترده تــر را داشــتند. همانطــوری کــه یکــی 
ــرداری  ــن چالــش درب ــان انگلیســی اشــاره کــرد: ای ــدگان در مــورد صالحیــت زب از پاســخ دهن

اقتصــادی پناهنــدگان کوینزلنــد و ســایر نقــاط اســترالیا اســت.

ــی در  ــی رفاه ــای مال ــت کمکه ــتن کار و دریاف ــدند از نداش ــه ش ــه مصاحب ــدگان ک پناهن
اســترالیا نفــرت داشــتند. در حالیکــه از پرداخــت هــای Centrelink سپاســگزار بودنــد، امــا 
ــت آورده  ــرا بدس ــته آن ــی نشس ــدون کار یعن ــه ب ــد ک ــرج کنن ــی را خ ــد پول ــا نمی خواهن آنه
ــترالیا در  ــه اس ــه جامع ــت ب ــرای بازپرداخ ــت ب ــرع وق ــا در اس ــد ت ــد ان ــا آرزومن ــند: آنه باش

ــد.  ــالش کنن ــواده هایشــان ت ــا و خان ــه آنه ــن ب ــه پناهــگاه ام ــل ارائ مقاب

آموزش زبان انگلیسی

ــده  ــتغال دی ــه اش ــی ب ــع در دسترس ــن مان ــوان بزرگتری ــی بعن ــان انگلیس ــتگی زب شایس
می شــود؛ اکثــرا ورود بــه بــازار کار را بــه تاخیــر می اندازنــد، در حالیکــه آنهــا توانایــی زبــان 

ــد.  ــش می دهن ــرعت افزای ــه س ــود را ب ــی خ انگلیس

ــت،  ــرار می گرف ــتایش ق ــورد س ــیار م ــی بس ــان انگلیس ــوزش زب ــای آم ــه صنفه ــی ک در حال
نگرانــی هــای زیــادی نیــز از ســوی بزرگســاالن مصاحبــه شــده در خانــواده هــا، در مــورد زیــاد 
بــودن تعــداد شــاگردان در صنــف، عــدم انعطــاف پذیــری در ارائــه، از جملــه محــل، زمــان 
روز و ســطح تحصیــالت مربــوط بــه توانایــی زبــان مطــرح شــد. عــالوه بــر ایــن، در شــرکت 
کــردن در صنفهــای زبــان انگلیســی و جســتجوی اشــتغال، عــدم مطابقــت وجــود داشــت کــه 
موجــب ناامیــدی هــای بــرای پاســخ دهنــدگان پناهنــده شــده بــود. بازهــم، دو برابــر شــدن 

پذیــرش، تأثیــر قابــل توجهــی برمنابــع داشــته اســت. 
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دوستی همسایگان

بیــش از 90 درصــد از بزرگســاالن پناهنــده مــورد مطالعــه در کوینزلنــد گــزارش داده نــد 
 ،BNLA ــی ــدگان در نظــر ســنجی مل ــا %87.3 از پناهن ــه شــان در مقایســه ب ــراد محل ــه اف ک
ــه  ــن زمین ــز )%92.3( در ای ــد از پناهنــدگان نیوســات ویل ــد. پناهنــدگان کوینزلن دوســتانه بودن
عقــب تــر بودنــد. توومبــا قویتریــن نتیجــه را داشــت، بــه دنبــال آن برزبــن و لــوگان، هرچنــد 
حتــی در لــوگان %82.8 از پناهنــدگان گــزارش دادنــد کــه مــردم در محلــه شــان دوســتانه بودنــد.

مکانی مناسب برای پرورش فرزندان شان

انگیــزه عمومــی بســیاری از آگاهــان پناهندگــی مــا بــرای آمــدن بــه اســترالیا ناشــی از نیــاز بــه 
حفاظــت بهتــر بــرای فرزنــدان شــان بودنــد. بســیاری از بزرگســاالن بــر ایــن باوراند بــا وجودیکه 
خودشــان ممکــن اســت بــا زبــان یــا اشــتغال مشــکلی داشــته باشــند، امــا مطمئــن بودنــد کــه 
فرزندانشــان در اســترالیا خــوب زندگــی خواهنــد کــرد: %84.2 از پناهنــدگان در کوینزلنــد 
فکــر می کردنــد کــه محلــه آنهــا مــکان مناســب بــرای پــرورش فرزنــدان شــان اســت. ایــن مشــابه 

.BNLA نتایــج نیوســاوت ویلــز بــود و تنهــا کمــی عقــب تــر از نتیجــه نظــر ســنجی ملــی

مکتبهای خوب برای کودکان پناهندگان

در کوینزلنــد، در حــدود هشــت تــن از ده والدیــن پناهنــده کــه در برزبــن و توومبــا زندگــی 
می کننــد از مکتبهــای محلــی شــان بســیار خــوش بودنــد، یــک نتیجــه بســیار قــوی بــود. 
ــن  ــان مطمئ ــرای فرزندانش ــی ب ــی محل ــای تحصیل ــورد فرصته ــوگان در م ــدگان ل ــخ دهن پاس
نبودنــد فقــط بیــش از نیمــی )%48.3( از والدیــن پناهنــده مــورد مطالعــه از مکتبهــای محلــی 

خــوش بودنــد.

پناهندگان جوان برانگیزنده هستند

پناهنــدگان جــوان در مهارتهــای زبــان انگلیســی بــه شــدت مــا را تحــت تأثیــر قــرار دادنــد، 
ــش  ــده خوی ــورد آین ــا در م ــد. آنه ــوده ان ــه در اســترالیا ب ــدت کوتاهــی ک ــا درنظرداشــت م ب
ــژاد هــای مختلــف  ــد، در اصــل در یــک شــبکه \گســترده ای از دوســتان از ن خوشــبین بودن
ــدگان جــوان در  ــت آگاهــان پناهن ــد. اکثری ــذت می بردن ــای خــود ل ــد و واقعــا از مکتبه بودن
کوینزلنــد – %76.3 – فکــر می کردنــد کــه مکتبهــا بســیار خــوب یــا عالــی بــود و 20.3% 
دیگــر آنــرا رضایــت بخــش می دانســتند. البتــه، شــش مــاه اول بــرای آنهــا دشــوار بــود، بــه 
دوســتان، پــدرکالن و مــادرکالن و شــیوه زندگــی دق شــده بودنــد، امــا آنهــا بــا کمــک ســازمان 

ــد. هــای جامعــه و معلمــان مکتــب ســازگار شــده بودن
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کوینزلند یک محل أمن

ــت  ــه اس ــل توج ــت، قاب ــدگان اس ــاش پناهن ــود و ب ــرای ب ــن ب ــکان أم ــک م ــد ی کوینزلن
ــردن را  ــی ک ــن زندگ ــاس در أم ــد احس ــی می کنن ــا زندگ ــه در توومب ــی ک ــام پناهندگان ــه تم ک
می کننــد، و نیــز تقریبــا تمــام کســانیکه در برزبــن زندگــی می کننــد )%96.3( چنیــن احســاس 
می کردنــد. لــوگان ماننــد دیگــر اماکــن أمــن بــه شــمار نمــی رود، امــا حتــی در لــوگان دو نفــر 

از ســه نفــر )%65.5( احســاس امنیــت در منطقــه داشــتند.

صحبت کردن با همسایگان

جانــب دیگــری از اجتماعــی شــدن و اســتقرار موفقیــت آمیــز اینســت کــه آیــا پناهنــدگان 
تــازه وارد روابــط اجتماعــی – صحبــت بــا – همســایگان خویــش دارنــد. بــه طــور کلــی 43% 
ــا همســایگان شــان  ــردن ب ــت ک ــه صحب ــد ک ــزارش داده ان ــد گ ــدگان کوینزلن از آگاهــان پناهن
آســان بــوده اســت، نتیجــه مشــابهه بــا مطالعــه نظــر ســنجی ملــی BNLA )%48.5(. بدیهــی 
اســت، کــه پاســخ دهنــدگان پناهنــدگان کوینزلنــد در کمتــر از یــک ســال در کنــار همســایگان 
خــود زندگــی می کردنــد در حالیکــه اکثــر کســانی کــه در BNLA مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، 
چندیــن ســال در کنــار همســایگان خــود زندگــی کــرده بودنــد. بــر خــالف ایــن رونــد، پاســخ 
دهنــدگان لــوگان اشــاره نمودنــد کــه بیشــترین دشــواری را در صحبــت کــردن بــا همســایگان 
جدیــد خــود دیــده انــد، و تنهــا بــا یــک چهــارم در %25.9 آگاهــان پناهندگــی گــزارش دادنــد 

کــه صحبــت کــردن بــا همســایگان آســان بــوده اســت.

مسیر در توومبا )عکس: کارول ریید(
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درک نمودن فرهنگ استرالیا

ماننــد هــر کشــوری، اســترالیا دارای خصوصیــات فرهنگــی خــاص خــود اســت کــه تــازه واردان 
آنــرا متفــاوت و گاهــی بــرای درک و ســازگاری بــا آن اوقــات دشــواری را داشــته انــد، ایــن هــا 
ــن  ــی می شــوند. شــش ت ــارات محــاوره ای و بعضــی هنجارهــای فرهنگ ــان و اظه شــامل زب
از پناهنــدگان )%59.4( فهــم راه و فرهنــگ اســترالیا را آســان دانســته انــد. پناهنــدگان تــازه 
وارد در کوینزلنــد خیلــی بهترتــر بودنــد – %68.5 از آنهــا در دوره کوتــاه از اســتقرار شــان 
روش هــا و فرهنــگ اســترالیا را بــه آســانی درک کــرده انــد. توومبــا منطقــه ای بــود کــه در 
آن پاســخ دهنــدگان بیشــترین موفقیــت را در درک روشــها و فرهنــگ اســترالیا داشــتند و 83% 

آنهــا بــه آســانی روشــها و فرهنــگ اســترالیا را درک نمودنــد.

اکثر پناهندگان در کوینزلند خوشحال اند

یکــی از جنبــه هــای شــخصی موفقیــت آمیــز اســتقرار پناهنــدگان مربوط به ســطح خوشــحالی 
ــه در  ــد خوشــحال هســتند ک ــده در کوینزلن ــن پناهن ــدگان اســت. دو از ســه ت فــرد پناهن
آنجــا زندگــی می کننــد: %38.2 از آگاهــان پناهنــدگان در کوینزلنــد گــزارش دادنــد کــه آنهــا 
ــه  ــا توجــه ب بســیار خوشــحال هســتند و %22.4 دیگــر بیشــتر اوقــات خوشــحال هســتند. ب
آســیب هــای کــه ایــن خانــواده هــا تجربــه کــرده انــد و البتــه تازگــی ورود و اســتقرار آنهــا ایــن 

یــک نتیجــه قابــل توجــه اســت اســت.

برای پناهندگان تازه وارد کوینزلند نژادپرست نیست

مــا از آگاهــان پناهندگــی خویــش در مــورد تجــارب از نژادپرســتی در اســترالیا پرســیدیم. شــاید 
حیــرت آور باشــد – بــا توجــه بــه کاربــرد زبــان رمــزی منفــی در مــورد پناهنــدگان کــه گفتمــان 
سیاســی و عمومــی را در اســترالیا حداقــل دو دهــه تحــت ســلطه قــرار داده اســت – بیشــتر 
ــه نکــرده انــد. چنــد نفــر از آگاهــان  آنهــا گفتــه انــد کــه نژادپرســتی در کوینزلنــد را تجرب

حادثــه ای را در اجتمــاع کــه بــه نظــر می رســید نژادپرســتانه بــود، بیــان کردنــد.

همه پناهندگان در انتظار شهروندی استرالیا هستند

ــود  ــده خ ــورد آین ــد و در م ــحال بودن ــترالیا خوش ــود در اس ــی خ ــدگان از زندگ ــتر پناهن بیش
ــهروندی  ــد ش ــه می خواهن ــتند ک ــار داش ــده گان اظه ــه ش ــه مصاحب ــد. هم ــبین بودن خوش

ــد. ــت آرن ــت بدس ــرع وق ــترالیا را در اس اس

ــا  ــدن ب ــل ش ــد، وص ــه بودن ــا آن مواج ــد ب ــدگان در کوینزلن ــه پناهن ــی ک ــن نگران بزرگتری
خانــواده شــان بــود. اکثــر پناهنــدگان هنــوز در کشــور خــود خانــواده ای داشــتند کــه بــا آنهــا 
ــواع وســیعی از  ــا اســتفاده از ان ــه، ب ــا روزان ــد – اغلب ــرار می کردن ــاط برق ــب ارتب ــه طــور مرت ب
رســانه هــای اجتماعــی و برنامــه هــا. اولویــت اصلــی آنهــا اینســت کــه ایــن اعضــای خانــواده را 
بــه اســترالیا بیآورنــد، امــا بیشــتر از آنهــا متوجــه شــده انــد کــه چنیــن کاری امــکان پذیــر نیســت.
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