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ً
متنوعا من السكان ،حيث
بشكل متزايد ،تضم املدن يف أوروبا عد ًدا
أناسا تمتد جذورهم عرب أنحاء العالم كله .و يف العديد من
تضم القارة ً
الدول األوروبية ،تتفاقم املشاعر املعادية للمهاجرين ،حيث تشهد القارة
أشكاال جديدة من النزعات القومية .من ينتمي إىل أوروبا؟ وماذا يعني
هذا االنتماء؟ إنه موضع جدل كبري .ما هي تداعيات هذا الوضع املتناقض؟
الستكشاف املفاوضات امللموسة حول مثل هذه االنتماءات ،يركز مشروع
«إعادة إنتاج أوروبا» عىل اللقاءات التي تشمل اآلباء واألمهات ،يف إطار
وأمهات ويف سياق تربية األطفال.
كونهم آباءً
ٍ
ُتعترب تربية األطفال ذات أهمية مركزية لكل أب وأم ،فهم يُعلقون
ً
آمال وتوقعات بمستقبل أبنائهم وأسرهم؛ ويكرسون الكثري من الوقت
والطاقة واملوارد املعنوية لتحقيق هذه اآلمال .عىل نفس املنوال ،تستثمر
املنظمات الحكومية وغري الحكومية يف الجيل الجديد من املواطنني ،حيث
ترى ضمان سالمة ورفاهية مواطنيهم من األطفال محورا مركزيا ملُهمتهم.
أمهات ،فإنهم يُعبؤون بشتى الطرق
عندما يصبح األشخاص آباءً أو
ٍ
ويف إطار العديد من التفاعالت نيابة عن أطفالهم :الخدمات العمومية
للصحة ،التعليم ،وخدمات الرعاية االجتماعية املتعلقة باألسرة التي من
شأنها توفري الدعم يف تربية وتنشئة األطفال .من وجهة نظر أخرى ،هذه
الخدمات ً
أيضا تشتغل كأدوات ملراقبة األسر .إن اللقاءات اليومية -مثال
كاجتماع بني أولياء األمور وامل ُ َد ِرّسني ،أو زيارة مركز اجتماعي ،أو املشاركة
ٍ
يف مجموعة لألمهات -تأخذنا إىل ما هو أبعد من العناوين اإلعالمية التي

Introductie
Steden in Europa huisvesten een steeds diversere bevolking met wortels in verschillende delen van de wereld.
In veel Europese landen groeien tegelijkertijd anti-immigratiesentimenten en nieuwe vormen van nationalisme. Wie in Europa thuishoort en wat deel zijn van
Europa inhoudt, is onderwerp van verhit debat. Wat
?voor samenleving brengt deze paradoxale situatie voort
Om een antwoord te geven op deze vraag en te onderzoeken hoe een nieuw Europa concreet vorm krijgt,
richt het Reproducing Europe project zich op opvoedontmoetingen, ontmoetingen die ouders hebben in de context van ouderschap en het opvoeden van hun kinderen.
Voor ouders is de opvoeding van hun kinderen een
cruciale aangelegenheid. Zij koesteren allerlei verwachtingen ten aanzien van de toekomst van het gezin en
hun kinderen, en investeren veel tijd en energie om die
betere toekomst te realiseren. Ook de overheid en maatschappelijke instanties investeren in de nieuwe generatie burgers en zien het als hun plicht om de veiligheid
en het welzijn van deze kind-burgers te waarborgen.
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تتحدث باستمرار عن فشل اندماج املهاجرين ،أو عن إهمال الوالدين أو
عن الشباب املهاجر املُتهور ،مما يمنحنا مفهومً ا عن ماهية وكينونة أوروبا
اليوم ،وما قد تصبح عليه يف املستقبل.
يتكون مشروع إعادة إنتاج أوروبا من ستة مشاريع إثنوغرافية يف ثالث
مدن :أمسرتدام ،ميالنو وباريس .يتميز البحث اإلثنوغرايف ببذل جهد كبري
للوصول بأكرب قدر ممكن إىل تفاصيل الحياة التي يعيشها مجموعة من
الناس والتقيص عن حيثيات الواقع الذي يعيشون فيه ،بهدف الحصول
عىل فكرة أعمق للكيفية التي يفهمون بها حياتهم ،وعن أسباب ومربرات
بعض تصرفاتهم عندما يجدون أنفسهم يف أوضاع ومواقف مختلفة .رافق
الباحثون يف هذا املشروع أشخاصا معينة يف حياتهم اليومية أو داخل
مجال عملهم ،مشاركني يف روتيناتهم اليومية .ركزت املشاريع الستة إما
ً
أشكال مختلفة لدعم
عىل وجهات نظر املهنيني واملتطوعني الذين يقدمون
اآلباء واألمهات ،أو تجارب اآلباء واألمهات املصريني املهاجرين.
يف كل مدينة ،استكشف كل باحث دكتوراه كيف كان اآلباء واألمهات
املهاجرون املصريون يتنقلون عرب خدمات الرعاية االجتماعية والهياكل
املؤسساتية ،وكيف كانوا يتفاوضون عىل مطالبهم مع جهاز الدولة،
وكذلك كيف كانت الدولة تتعامل مع مطالبها تجاههم وتجاه أوالدهم.
ً
بدل من إنتاج حقائق ثابتة حول حياة املهاجرين نفسها ،استخدم
الباحثون خربات املهاجرين لتوثيق النقاشات واملفاوضات التي يقومون
بها يف سياق انتمائهم إىل املدينة التي يقيمون بها ،وبما أنه يتحتم عىل
املهاجرين العيش والتواجد داخل مجتمعات ُتسلط العديد من األحكام
املسبقة والسلبية عىل املسلمني واألشخاص الذين ينحدرون من شمال
إفريقيا ،فإن املهاجرين املصريني يشكلون مجموعة مثرية لالهتمام يف هذا
الصدد ،ومن املرجح أن يشعروا بتأثري املناقشات السياسية والتدخالت
الحكومية الدائرة حول الهجرة .األغلبية الساحقة للشتات املصري يف املدن
الثالث التي اشتغل فيها الباحثون يتكون من العنصر الذكوري املسلم
الذي ينتمي إىل الطبقة الفقرية ،ولكن هذا لم يمنع الباحثني من االشتغال
مع الطبقة العاملة والنخب املصرية املقيمة يف الخارج ،سواء كان
ً
بسيطا أو كان تعليمهم عال ًيا ًّ
جدا ،وكذلك مع املصريني الذين
تعليمهم
ً
أتوا من املدن واألرياف ،مسلمني كانوا أم أقباطا .الباحثون يف املدن الثالث
كانوا يقظني لهذا التنوع ،حتى لو أنهم عملوا بشكل أقرب مع العائالت
املسلمة الفقرية.
غال ًبا ما تمت دعوة الباحثني إىل لقاءات مع معلم املدرسة أو

Ouders hebben dan ook een heel scala aan ontmoetingen in verband met hun kinderen. Instanties op het gebied van gezondheid, onderwijs en gezinsondersteuning
helpen bij de opvoeding van de kinderen, maar controleren hen ook. Dergelijke ontmoetingen, bijvoorbeeld
tussen een ouder en een leerkracht, tijdens een bezoek
aan een buurtcentrum of in een groep voor moeders,
geven een heel ander beeld van wat Europa nu is en wat
het kan worden dan de krantenkoppen over mislukte
integratie, nalatige ouders en onhandelbare jongeren.
Reproducing Europe bestaat uit zes etnografische
projecten in Amsterdam, Milaan en Parijs. Etnografisch
onderzoek probeert zo dicht mogelijk bij het dagelijks
leven van een groep mensen te komen om te begrijpen
hoe zij hun wereld ervaren en begrijpen, en om te achterhalen waarom zij doen wat zij doen in de omstandigheden waarin zij zich bevinden. De onderzoekers in dit
project liepen met mensen mee in hun dagelijks leven
of werk en namen deel aan hun dagelijkse routines. De
projecten richtten zich óf op het perspectief van professionals en vrijwilligers die opvoedondersteuning en
jeugdhulp bieden, óf op de ervaringen van Egyptische
migrantenouders.
In elke stad onderzocht een promovendus hoe Egyptische migrantenouders zich door het institutionele
landschap bewogen, hoe zij overheidsvoorzieningen
aanspraken en hoe zij omgingen met de claims van
verschillende instanties op hen en hun kinderen. Dit
onderzoek richtte zich niet zozeer op het leven van
de migranten per se, maar gebruikte de ervaringen
van migranten om te documenteren wat het betekent
om een migrantenouder te zijn in deze drie steden.
Egyptische ouders vormen in dit opzicht een interes-

10

Introductie

مقدمة

11

مسؤويل الرعاية االجتماعية أو وكالء خدمات حماية الطفل ملساعدة
ودعم اآلباء واألمهات ،وغال ًبا ما كانوا يلعبون -حرف ًّيا -دور املرتجم بني
اآلباء واألمهات واملجاالت املؤسساتية التي كانوا يتنقلون فيها .يف إطار
دولة الرعاية االجتماعية التي تمتد عىل نطاق واسع يف أمسرتدام ،قام
ً
موثقا
فيبي رويجتنربغ بمعاينة اللقاءات التي تدور حول تربية األطفال،
بني أشياء أخرى -كيف يتم استقطاب اآلباء أو إقصاؤهم من اللقاءاتمع مختلف املهنيني واملؤسسات .يف ميالنو ،قامت لوكريتسيا بوتون
بمرافقة النساء املصريات بينما ُكنَّ يحاولن إنشاء مساحة ألنفسهن يف
بيئة اجتماعية جديدة عليهن ،ويف إطار تفاوضهن عىل عالقتهن كأمهات
مع دولة الرعاية االجتماعية اإليطالية .يف باريس ،عاينت ُسكينة شقور
كيف يربي اآلباء واألمهات املصريون أبناءهم يف نطاق ما تسميه بـ«مساحة
الرتدد» ،حيث أنهم غري متأكدين من املسار الذي يتعني عليهم االستثمار
فيه فيما يخص مستقبل أطفالهم ،كما أنهم غري متأكدين من املهارات
والخربات التي عليهم تكريسها وإعطاؤها األولية عندما يتعلق األمر بتعليم
األطفال.
يف كل من املدن الثالث ،يستكشف باحث ذو أقدمية بدوره تجارب
ً
أشكال مختلفة من
ووجهات نظر املهنيني واملتطوعني الذين يقدمون
الدعم الرتبوي لهؤالء اآلباء واألمهات ،الذين كانوا يف الغالب من الطبقة
الفقرية وينتمون إىل خلفيات مهاجرة .ما هي أهم ميزات عمل املهنيني مع
املجموعات املتنوعة لآلباء واألمهات يف إطار ال يشغلون فيه سوى مساحة
محدودة للتأثري والقرار؟ كيف جمعوا الرغبة يف الوقوف إىل جانب
الوالدين برؤيتهم الخاصة حول األبوة واألمومة الجيدة وخلق املجتمع
الجيد؟
تابع الباحثون أخصائيي الدعم خالل مداومتهم لعملهم ،وتمكنوا
من الحضور مع املهنيني خالل االجتماعات مع الزمالء أو مع العائالت،
والعمل إىل جانبهم كلما كان ذلك ممك ًنا .مديرة املشروع أنوك دي كونينغ
اشتغلت مع مهنيي فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام ،حيث أن هذه الفرق
تمثل املجال الذي ُت ّ
نظم يف إطاره الرعاية بالشباب عىل املستوى اإلقليمي،
أي العمالة .عاينت أنوك الدور الغامض الذي يلعبه املهنيون يف هذه الفرق
كداعمني لآلباء واألمهات ،وكمستشارين لهم ،وكذلك دورهم كالضامنني
لسالمة األطفال واملسؤولني عن إمكانية الولوج إىل أشكال الدعم املختص.
يف ميالنو ،عملت ميلينا ماركزي يف األحياء الهامشية للمدينة ،وعاينت
يف هذا السياق املشاريع التي تستهدف تلبية حاجات األمهات واألسر الذين

sante onderzoeksgroep. Zij bewegen zich in samenlevingen waarin negatieve opvattingen over moslims
en Noord-Afrikanen wijdverspreid zijn, en ervaren de
impact van het politieke debat en van overheidsinterventies. Hoewel de Egyptische diaspora overwegend
bestaat uit armere moslimmannen, bestaat de Egyptische gemeenschap in deze steden ook uit mensen uit de
elite, uit analfabeten en hoogopgeleiden, stedelingen en
mensen van het platteland, kopten en moslims. Hoewel
ze vooral met armere moslimgezinnen hebben gewerkt,
zijn de onderzoekers zich bewust van deze diversiteit.
De onderzoekers werden regelmatig gevraagd om
mee te gaan naar afspraken met een leerkracht, een
maatschappelijk werker of iemand van de jeugdbescherming, vaak om vrij letterlijk te vertalen tussen de
ouders en de institutionele wereld waarin zij hun weg
zochten. Wiebe Ruijtenberg verkende de ontmoetingen
die Egyptische gezinnen hadden in het complexe landschap van maatschappelijke instanties in Amsterdam.
Hij onderzocht onder andere hoe vaders in- of juist
uitgesloten werden van afspraken met professionals en
instanties. Lucrezia Botton volgde Egyptische vrouwen
in Milaan die in een nieuwe omgeving ruimte voor
zichzelf creëerden en onderzocht hoe zij als moeders
hun relatie met de Italiaanse verzorgingsstaat vormgaven. Soukaina Chakkour analyseerde hoe Egyptische
gezinnen in Parijs hun kinderen opvoedden in wat zij
een ‘ruimte van aarzeling’ noemt, onzeker over hoe zij
de belangen van hun kinderen het beste kunnen behartigen en in welke vaardigheden en kwaliteiten zij het
beste kunnen investeren.
In ieder van deze steden onderzocht een meer ervaren onderzoeker tegelijkertijd de ervaringen en perspec-
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ً
حديثا إىل ميالنو ،والذين يواجهون مشاكل عدة ،مثل البطالة أو
وصلوا
الفقر ،التي تفاقمت يف اآلونة األخرية يف ظل قلة املوارد العمومية .يف هذا
اإلطار ،عمل املهنيون واملتطوعون عىل مشاريع تهدف إىل تحسني وضعية
اجتماعية مُ َت ِّ
فككة ،حيث املوارد قليلة ،ويف الوقت نفسه ،قاموا بخلق
وتوليد نماذج جديدة للرعاية االجتماعية والتضامن بني املواطنني .وأخريًا،
يف باريس،استكشفت أ ِنك فوليبريج برامج دعم األبوة واألمومة يف املراكز
االجتماعية يف األحياء املهمشة يف باريس؛ وتتطلع هذه الربامج إىل دعم
اآلباء واألمهات والجمع بني اآلباء واألمهات املهمشني من أجل معالجة
تأثري اإلقصاء االجتماعي وبناء مجتمع أكرث عدالة يشمل الجميع .ويف
املدن الثالث ،شارك أخصائيو الدعم الرتبوي الرغبة يف العمل مع اآلباء
واألمهات ودعمهم ً
بدل من فرض وتطبيق معايريهم الخاصة.
يف حني أن فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام هي مؤسسات ذات تنظيم
مركزي جديد تتبناه الدولة ،وتمثل يف نفس الوقت تطورا لخدمات كانت
تضم يف املايض عدة مجاالت ومهنيني؛ يف ميالنو وباريس ،ركزت مشاريع
البحث عىل قطاعات معينة من دعم اآلباء واألمهات،حيث تم تفويض
برامج دعم اآلباء واألمهات يف باريس وميالنو إىل مجموعة من الفاعلني
الجمعويني وقطاع الخدمات الخاص ،الذي يتموقع عىل هامش الهيكل
املؤسسايت لهذه املدن.
كانت مشاريع الباحثات يف مجال الرعاية االجتماعية تعتمد عىل
عدة قطاعات ،حيث كن يتابعن اآلباء واألمهات يف اللقاءات التي تحدث
يف املدرسة ،أو يف مكتب الرعاية االجتماعية ،أو مع الطبيب ،ويف بعض
األحيان ،مع مهنيي دعم األبوة واألمومة .غال ًبا ما لعبت هذه املؤسسات
وممثلوها دورًا أكرث مركزية يف حياة اآلباء واألمهات املهاجرين ،وبهذا
ً
ً
أيضا -كانت يف موقع سلطة بنيوية مباشر يف عالقاتها معهم .مثل:فإنها
املمثلون واملسؤلون املؤسساتيون كان بإمكانهم تسهيل أو حجب الولوج
إىل املوارد االجتماعية واملادية ،وكذلك االنخراط يف ممارسات زجرية يف هذا
النطاق ،كان بإمكانهم كذلك أن يسمحوا لألطفال بالتقدم أو الرتاجع يف
مسارهم الدرايس .من خالل متابعة ومرافقة اآلباء واألمهات ،واجه باحثو
ً
نطاقا أوسع من املناهج املؤسساتية واملواقف املهنية ،عىل خالف
الدكتوراه
الباحثني ذوي األقدمية الذين تعاملوا باألساس مع مهنيني يعتمدون عىل
مناهج تؤكد نسب ًّيا عىل املساواة.
يقدم هذا الكتاب ملحة عن النتائج األولية ملشاريع البحث ونقط
املقارنة يف مدن البحث الثالث ،فيما يخص تبعات اللقاءات مع اآلباء

tieven van professionals en vrijwilligers die opvoedondersteuning en jeugdhulp bieden, vaak aan arme ouders
met een migratieachtergrond. Hoe gingen deze professionals om met een diverse groep ouders van wie veel
zich in een gemarginaliseerde positie bevinden? Hoe
’combineerden zij hun wens om ‘naast ouders te staan
met hun eigen visie op goed opvoeden en een gezonde
?samenleving
De onderzoekers volgden professionals tijdens hun
werk, namen deel aan hun afspraken met collega’s en
ouders, en werkten waar mogelijk met hen samen.
Anouk de Koning, de projectleider, werkte met professionals in twee Ouder- en Kind Teams in Amsterdam
Noord die namens de gemeente opvoedondersteuning
en jeugdhulp bieden. Zij onderzocht hoe deze professionals omgingen met hun ambigue taakomschrijving
waarin zij worden geacht ondersteuning en advies te
geven aan ouders, maar ook het welzijn van het kind te
bewaken en een poortwachter te zijn voor meer gespecialiseerde hulp. In een aantal buitenwijken van Milaan
onderzocht Milena Marchesi verschillende projecten
voor moeders en gezinnen van wie veel recent naar
Italië gemigreerd waren en te maken hadden met werkeloosheid en armoede. De professionals en vrijwilligers
in deze projecten probeerden de gefragmenteerde en ontoereikende verzorgingsstaat te repareren en brachten
daarmee een nieuw model voor welzijnswerk in praktijk
waarin solidariteit tussen burgers centraal staat. Anick
Vollebergh onderzocht, ten slotte, projecten gericht op
ouders en ouderschap in buurthuizen en lokale organisaties in achtergestelde wijken in het noordoosten van
Parijs. Deze projecten waren erop gericht om kansarme
ouders, vaak met een migrantenachtergrond, te onder-

 يحاول.واألمهات املهاجرين واملهنيني الذين يختصون يف الدعم الرتبوي
هذا الكتاب أن يقدم إضافات جديدة للنقاش الدائر حول االنتماء إىل الـ
. واملفاوضات العديدة التي تدور حول هذا االنتماء،»«أوروبا الجديدة
 الجزء األول يركز عىل وجهات نظر اآلباء:يتكون الكتاب من ثالثة أجزاء
واألمهات املهاجرين املصريني املقيمني يف كل من أمسرتدام وميالنو وباريس
واألساليب والطرق التي يلتجؤون لها من أجل ضمان حياة جيدة لهم
 يناقش الجزء الثاين الهياكل املؤسساتية لسياسات.وملستقبل أبنائهم
ومشروعات دعم اآلباء واألمهات ويستكشف العالقات املختلفة بني
 أما الجزء.املهنيني واآلباء واألمهات (املهاجرين) يف هذه املدن الثالث
فريكز عىل تباين مواقف ومحاوالت اآلباء واألمهات يف بحثهم عن،الثالث
 يف محاوالتهم، و مواقف املهنيني،خدمات الرعاية االجتماعية والدعم
 يتكون كل جزء من.إشراك اآلباء واألمهات يف برامجهم ومشاريعهم
مقدمة وعدد من القصص املستوحاة من أبحاثنا امليدانية التي توضح
 تهدف الصور يف هذا الكتاب إىل. االستنتاجات األكرب التي توصلنا إليها
،إعطاء إحساس باألماكن واألشخاص الذين كانوا جزءً ا من هذا املشروع
ولكنهم ال يمثلون بالضرورة األشخاص واألماكن واملواقف التي يتحدث
، ويف بعض الحاالت، جميع األسماء مستعارة، يف هذا الكتاب.عنها النص
.قمنا بتغيري تفاصيل ثانوية من أجل التكتم عىل هويات محاورينا
لم يكن ملشروع إعادة إنتاج أوروبا أن يرى النور من دون الدعم املايل
 ويجري هذا البحث يف جامعة،الذي يقدمه املجلس األوربي لألبحاث
 نود أن نعرب عن امتناننا العميق ملحاورينا يف. هولندا، يف نيميجن،رادبود
 وعن تقديرنا ملساعدتهم ودعمهم وكرمهم يف،أمسرتدام وميالنو وباريس
 إال، قد يثري هذا الكتاب اهتمام جمهور أوسع.تبادل خرباتهم ورؤاهم معنا
.أنه مكتوب لهم يف املقام األول
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steunen en samen te brengen om uitsluiting tegen te
gaan en een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving tot stand te brengen. In alle drie de steden werkten
professionals vanuit de wens om met ouders samen te
werken en niet zonder meer hun eigen opvoednormen
op te leggen en te handhaven.
In Amsterdam heeft de gemeente verschillende vormen van opvoedondersteuning en jeugdhulp gebundeld
in Ouder- en Kind Teams. In Milaan en Parijs is opvoedondersteuning een gefragmenteerder domein waarvan
de uitvoering voor een belangrijk deel gedelegeerd is aan
uiteenlopende maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties die zich meer in de marge van de verzorgingsstaat
bevinden.
De promovendi zagen veel meer van het welzijnslandschap dan alleen het domein van opvoedondersteuning. Ze vergezelden ouders naar ontmoetingen op
school, bij het maatschappelijk werk en bij de dokter.
Organisaties als de school, de uitkeringsinstantie of de
dokter speelden vaak een veel prominentere rol in het
leven van de meeste migrantenouders en hadden vaak
ook meer macht over hen. Zij konden ouders disciplineren, voorzieningen aanbieden of ouders juist toegang
weigeren, en kinderen over laten gaan of juist laten
zitten. Door ouders te volgen kwamen de promovendi
dus in aanraking met een veel breder scala aan professionals dan de opvoedondersteuners die de meer ervaren
onderzoekers volgden en die vanuit een relatief gelijkwaardige relatie met ouders trachtten te werken.
Dit boek geeft een indruk van onze bevindingen en
van de vergelijkende inzichten die het bestuderen van
ontmoetingen tussen migrantenouders en professionals
in de drie steden heeft opgeleverd. Het raakt ook aan de

Pagina 18 & 19

De Van der Pekbuurt tegenover Amsterdam
Centraal Station aan de noordkant van het IJ is
een van de wijken waar de Ouder- en Kindteams van Amsterdam-Noord hun werk doen.
Dit tuindorp dat in 1920 voor de arbeidersklasse
gebouwd werd, was lange tijd armoedig en
vervallen, en werd tot voor kort als onaantrekkelijk gezien. Nu het gerenoveerd wordt,
gentrificeert het snel, hoewel er nog altijd veel
witte en migrantengezinnen uit de arbeidersklasse wonen.

Pagina 20 & 21

۱۹  و۱۸ الصفحة

،تعد فان دير بيك الواقعة عىل الضفة الشمالية من نهر اآلي
 واحدة من املناطق التي،بمحاذاة محطة أمسرتدام املركزية
 يعود بناء هذه القرية إىل،تشتغل فيها فرق اآلباء واألبناء
،عشرينيات القرن املايض حيث تم بناؤها لفائدة الطبقات العاملة
 اآلن.وكانت إىل وقت قريب تعاين من الفقر والتهميش نسبيا
 تعرف املنطقة تطورا سريعا وال تزال،وبعد أن تم ترميم املنطقة
إىل حدود اآلن تأوي عائالت فقرية تنتمي إىل الطبقة العمالية
. والطبقة العاملة من املهاجرين،البيضاء

۲۱  و۲۰ الصفحة

Twee vrouwen kletsen na afloop van een groep
voor moeders in een buitenwijk van Milaan. De
sociale woningbouw kijkt uit op de piazza, dat
tot voor kort bekend stond als een plek vol criminaliteit. Met financiering van de gemeente,
een private organisatie en een internationale
NGO werden projecten zoals de groep voor moeders gestart om de plek terug te winnen voor de
gezinnen en kinderen uit de buurt.

حديث دائر بني امرأتني بعد مغادرتهما ملجموعة األمهات يف
 كانت شقق السكن، يف املايض القريب.ضواحي مدينة ميالنو
االجتماعية املطلة عىل الساحة العمومية معروفة بانتشار
، التمويالت املادية التي وفرها كل من املجلس البلدي.الجريمة
 وجمعية غري حكومية دولية فتحت املجال،ومؤسسة خاصة
 والتي سعت إىل، مثل مجموعة األمهات،إلنجاز مشاريع جديدة
.إعادة استغالل هذا الفضاء من طرف عائالت وأبناء الحي

Pagina 22 & 23
De Place des Fêtes in het 19e arrondissement.
Buurthuizen en andere organisaties die
opvoedondersteuning bieden bevinden zich
vaak in buurten gekenmerkt door clusters van
naoorlogse sociale hoogbouw (cités). Inwoners
van dit soort woningbouwcomplexen, veelal
kansarm en met een migratieachtergrond,
hebben er vaak een uitgebreid sociaal leven
opgebouwd met een sterke onderlinge solidariteit, iets wat in schril contrast staat met het
slechte imago van deze buurten als hotspots
van jeugdcriminaliteit en sociale problemen.
De afwisseling van slecht onderhouden sociale
hoogbouw met snel gentrificerende, hippe
buurten met negentiende-eeuwse appartementen en prestigieuze ontwikkelingsprojecten
is karakteristiek voor de wijken in noordoost
Parijs.

۲۳  و۲۲ الصفحة
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 تتواجد أغلب.ساحة الحفالت يف الدائرة التاسعة عشر يف باريس
املراكز االجتماعية والجمعيات التي تشتغل يف أنشطة دعم برامج
اآلباء واألمهات يف مجموعات من املساكن االجتماعية العصرية
 تعرف هذه املساكن االجتماعية،املوحدة يف تنظيمها وبنائها
 والذين ينتمي معظمهم، يستغل سكان هاته املناطق.باالرتفاعات
 الفضاءات شبه املهمشة من،إىل الطبقات العمالية واملهاجرين
 هذه األخرية تتميز بحيوية األنشطة الرتفيهية،املرافق العامة
 ففي كثري من، مع ذلك.والتضامن القوي الذي يجمع بني الجريان
 وإجرام،األحيان يتم تصوير هاته املناطق عىل أنها مرتع لالنحراف
 يعد التباين بني هاته املساكن.الشباب و املشاكل االجتماعية
االجتماعية واملناطق ذات النمو السريع التي ميزت املباين السكنية
التي تعود إىل القرن التاسع عشر أو املشاريع التنموية الفاخرة
.سمة من السمات املميزة لألحياء الواقعة شمال شرق باريس
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grotere vragen over het nieuwe, diverse Europa waarmee we van start gingen.
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste richt zich
op de perspectieven van Egyptische migrantenouders in
Amsterdam, Milaan en Parijs en het werk dat zij verzetten om een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen te realiseren. Het tweede deel bespreekt hoe het
domein opvoedondersteuning in elk van de steden gesitueerd en georganiseerd is, en verkent de relaties tussen
professionals en (migranten)ouders in dit domein. Het
derde deel richt zich op de opvoedontmoetingen waarin
ouders op zoek naar hulp en professionals op zoek naar
hulpbehoevende ouders bij elkaar komen. Ieder deel
bestaat uit een korte introductie en een aantal verhalen
uit het veldonderzoek dat onze conclusies illustreert. De
bijbehorende foto’s geven een indruk van de plekken en
de mensen die onderdeel waren van dit project; ze hebben in de meeste gevallen geen betrekking op de personen of situaties uit de tekst. Om de anonimiteit van
onze gesprekspartners te waarborgen, maken we consequent gebruik van pseudoniemen en in enkele gevallen
hebben we details aangepast.
Reproducing Europe wordt mogelijk gemaakt door
de financiële steun van de European Research Council
en is gehuisvest aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onze dank gaat uit naar onze gesprekspartners
in Amsterdam, Milaan en Parijs voor hun hulp, steun
en de ruimhartigheid waarmee zij hun ervaringen en
inzichten met ons deelden. Hoewel het mogelijk interessant is voor een breder publiek, is dit boek voor hen
geschreven.
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Voor de Egyptische ouders in Parijs, Milaan en Amsterdam
was de hoop op een goed, of op zijn minst beter leven voor
henzelf en hun kinderen een belangrijke reden om in Europa een gezin te beginnen of hun gezin naar Europa te brengen. In Europa kregen veel ouders te maken met moeilijke
economische omstandigheden en beperkte en voorwaardelijke toegang tot voorzieningen en verblijfsvergunningen.
Zij moesten ook omgaan met zorgen over hun opvoedcapaciteiten, zowel vanuit hun familie in het buitenland,
als de lokale Egyptische gemeenschap en maatschappelijk
werkers. In die context werd het gezin een project omgeven door twijfel en aarzeling, met plannen die voortdurend
aangepast en soms zelfs helemaal opgegeven werden.
Veel Egyptische ouders hadden relatief hoge verwachtingen van de Europese verzorgingsstaat, maar in het
dagelijks leven waren zij onzeker over wat zij daadwerkelijk van de overheid konden verwachten en over hun
status als burgers en als lid van de samenleving. Hoewel
er grote verschillen waren in publieke voorzieningen en
bestaansmiddelen tussen de drie steden, bevonden veel

28
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بالنسبة للعديد من اآلباء واألمهات املصريني املقيمني يف باريس ،ميالنو
وأمسرتدام ،كان التطلع إىل حياة جيدة وأفضل ألنفسهم وألطفالهم دافعً ا
مهمًّ ا لتأسيس أو جلب أسرة إىل أوروبا .بعد وصولهم إىل أوروبا ،يخوض
اآلباء واألمهات املهاجرين غمار الظروف االقتصادية الصعبة ،والولوج املقيد
واملشروط إىل خدمات الرعاية االجتماعية ،وكذلك الحصول عىل امتيازات
املواطنة الجديدة ،باإلضافة إىل املخاوف املتعلقة بقدراتهم الرتبوية ،سواء
الصادرة من أقاربهم يف الوطن األصيل ،أو املتواجدين يف املجتمع املحيل أو
الصادرة من املهنيني االجتماعيني .يف هذا السياق ،تتسم مشاريع تأسيس
أسرة يف أوروبا بالرتدد والشك ،وتغدو يف حاجة متكررة إلعادة تعديلها،
ويف بعض األحيان إحباطها بشكل قاطع.
يُعلق اآلباء واألمهات املصريني ً
آمال عالية فيما يتعلق بخدمات الرعاية
االجتماعية يف أوروبا ،لكن تجاربهم اليومية تجعلهم يتساءلون باستمرار
عن الخدمات التي يتوقعون من الدولة أن تمنحهم إياها ،إذ يشعرون
برتدد كبري تجاه مكانتهم كمواطنني وكأعضاء يف املجتمعات األوروبية .عىل
الرغم من االختالفات املوجودة يف كل مدينة فيما يتعلق باملوارد وخدمات
الرعاية االجتماعية -والتي نعود إىل تفاصيلها يف الجزء الثاين والثالث ،نرى
أن اآلباء واألمهات املصريني املهاجرين يجدون أنفسهم يف كثري من األحيان
يف أوضاع غري مستقرة ،فهم عىل هامش سوق العمل وامتيازات السكن،
ويف الوقت نفسه ،نجدهم مرتابني من أنظمة التعليم ،حيث ال يعرفون إذا
كان التعليم سوف يمنح أوالدهم الفرص التي يستحقونها أم سيهمشهم.
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 يبدو أن املهنيني املتخصصني بتوفري الخدمات االجتماعية،يف غالبية األحيان
 ال تأخذ بعني االعتبار، أو املتطلبات املتعلقة بها،أو القوانني املؤطرة لها
ً
 أن املعنيني بتوفري هذه-أيضا ويبدو،أوضاع اآلباء واألمهات غري املستقرة
،الخدمات ال يعرتفون باملجهودات الهائلة التي يقوم بها اآلباء واألمهات
ففي بعض األحيان يبدو أن القواعد البريوقراطية وتوقعات املهنيني تؤدي إىل
 هذه املشاكل تدفع اآلباء واألمهات.تفاقم هشاشة وضعية اآلباء واألمهات
 وعن االنحيازات الهوياتية التي،إىل تساؤالت مستمرة عن مستقبل أسرهم
 وتدفعهم كذلك إىل التساؤل املستمر عن الطاقات التي،عليهم دعمها
.عليهم االستثمار فيها
تقارب الخدمات االجتماعية يف أساليب عملها النوع االجتماعي
 فإنها، حتى عندما تتحدث املؤسسات مع اآلباء بشكل عام،بالدرجة األوىل
 عندما يعمل. كل عىل حدة،يف الواقع تتعامل دائمً ا مع األمهات واآلباء
 يدفع هذا األمر باألمهات،األزواج ساعات طويلة لتلبية متطلبات أسرهم
 بحيث،إىل اكتساب مهارات عالية يف البحث عن خدمات الرعاية الصحية
، توجد مؤسسات عدة تستهدف اآلباء أو األمهات.يصبحن خبريات يف األمر
سواء بطريقة واضحة كما هو األمر يف حالة املدارس التي تستهدف األمهات
 حيث تتبع املؤسسات معايري النوع االجتماعي يف-أو بشكل ضمني- يف ميالنو
 غال ًبا ما ترتكز موارد الرعاية االجتماعية، باإلضافة إىل هذا.اختيار أهدافهن
ً ،والقوانني املؤطرة لها عىل أسس النوع االجتماعي
مثل عندما يتم تقديم
 الذين،حاجات األمهات فيما يخص اإلسكان واألطفال عىل حساب اآلباء
.يُرتكون لالعتناء بأنفسهم وحدهم

مقدمة
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Egyptische ouders in de drie steden zich in een kwetsbare
positie op de woningmarkt en arbeidsmarkt, en twijfelden ze of het onderwijssysteem werkte in het belang van
hun kinderen. Dienstverleners leken vaak geen rekening
te houden met de moeilijke positie van ouders en ze erkenden hun inspanningen om de gezinssituatie te verbeteren
maar mondjesmaat. De bureaucratische regelgeving en de
verwachtingen van professionals leken de kwetsbare positie van ouders soms zelfs te versterken. Op basis van deze
ervaringen vroegen ouders zich af waar de toekomst van
hun gezin zou kunnen of moeten zijn, in welke relaties zij
moesten investeren, en waar zij hun energie aan moesten
besteden.
Het welzijnslandschap is op genderspecifieke wijze
georganiseerd. Hoewel instellingen zich vaak op ‘ouders’
richten, gaan zij verschillend om met moeders en vaders.
Meerdere factoren in een gezin, zoals werkverplichtingen
en taalvaardigheid, bepalen welke ouder zich meer met het
institutioneel landschap bezighoudt. Veel instellingen en
projecten gaan er op hun beurt vanuit dat (migranten)vaders en moeders verschillende problemen ondervinden op
het gebied van opvoeden en maatschappelijke participatie,
en veel van de opvoedprogramma’s richten zich specifiek
op moeders of vaders. Dit gebeurt expliciet, zoals in het geval van de school voor moeders in Milaan en vaderschapsprogramma’s in Amsterdam, en impliciet, als een school
er bijvoorbeeld voor kiest om maar één ouder op de hoogte
te houden, waarbij de moeder vaak het vanzelfsprekende
aanspreekpunt is. Bovendien zien we dat ook welzijnsvoorzieningen en wetgeving op genderspecifieke wijze werken,
bijvoorbeeld als in tijden van crisis de huisvesting van
moeders en kinderen prioriteit krijgt en vaders aan hun lot
worden overgelaten.

Introductie

مقدمة

In Parijs werken Egyptische migranten vooral
in twee sectoren: als verkoper op de wekelijkse markten of in de bouw. Op deze foto leggen
een Egyptische en een Syrische man de laatste
hand aan de renovatie van een appartement.
De renovatie heeft ze bijna vier maanden gekost. Zelf hebben ze moeite met het vinden van
een geschikte woning.
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1. Een migrantenouder zijn

 قطاع:يعمل معظم املهاجرين املصريني يف باريس يف قطاعني
 يف هذه. أو يف البناء، كبائعني يف األسواق األسبوعية،الخدمات
 يضع عامل مصري وعامل سوري اللمسات األخرية،الصورة
 لقد اشتغلوا عىل هذا الشقة ملدة.عىل تجديد شقة يف باريس
 ومع ذلك. وقضوا معظم ساعات النهار يف التجديد،أربعة أشهر
.يكافحون للعثور عىل شقة ألنفسهم

 معنى وكينونة األمومة واألبوة يف سياق الهجرة.١

Volgende twee pagina's Op een regenachtige middag in Parijs loopt Um Ahmed met haar dochter
aan de hand naar de openbare bibliotheek en deelt haar zorgen over de toekomst van haar kinderen.
Haar schaduw valt op de natte grond als een weerspiegeling van haar dubbelleven, tussen haar dagelijks leven in Frankrijk en haar verlangen naar een Egyptische toekomst. Ondanks haar aarzeling
loopt ze door.

:باريس
تربية األطفال
يف حيز الرتدد

 تميش أم أحمد وهي تحمل يد ابنتها وتحيك عن، خالل ظهرية ممطرة يف باريس،يف الصفحتني التاليتني يف الطريق إىل املكتبة العمومية
 واقعها ينقسم بني التواجد يف، ينعكس الوجود املزدوج للحاالت التي تحس بها أم أحمد، عىل األرض.مخاوفها بشأن مستقبل أطفالها
. إىل األمام، مرتددة، تتقدم، عىل الرغم من ذلك.فرنسا والتطلع إىل مستقبل ما يف مصر
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Parijs:
Opvoeden in
een ‘ruimte
van aarzeling’
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تميل أم أحمد برأسها إىل الخلف وتغلق عينيها،
مالمح الحزن بادية عىل وجهها ،ثم تحيك بقلق
شديد عما حدث لها ذلك اليوم ،عندما ذهبت لجلب
ابنها أحمد من املدرسة االبتدائية ،استوقفتها مديرة
املدرسة لتخربها أنه يجب عىل ابنها أحمد أن يذهب
ُحسن مستواه يف
إىل املكتبة العمومية أكرث ،ليك ي ِّ
القراءة .أم أحمد تستطرد يف الحديث« :سوف أعود
إىل مصر ،إذا بقي الحال عىل ما هو عليه ،وإذا
استمرت تصلني -يف كل حني -تعليقات عن أداء
ابني يف املدرسة ،سوف أعود .إذا لم أضمن مستقبله
هنا ،من األفضل أن يضيع مستقبله يف مصر ،هناك
سيكون أقرب من عائلته .ال أستطيع تحمل ذنب
ضياع مستقبله هنا وهناك .اليشء الوحيد الذي
يبقيني هنا هو الورق [تصريح اإلقامة] .حاملا أحصل
عىل أوراقي ،سأعود بأوالدي إىل البلد (مسقط
رأسها)».
كلما واجهت أم أحمد صعوبات فيما يتعلق
بأداء ابنها يف املدرسة ،تكون ردة فعلها األوىل هي
العودة بأسرتها إىل البلد [مصر] .يف الحقيقة ،أداء
ابنها يف املدرسة جيد ًّ
جدا ،والصعوبات التي يواجهها
تقف يف وجه العديد من أقرانه ،ولكن قلق أمه دائمُ
الحضور .يف طريقها إىل مدرسة التعليم العربي،
ُت ِّ
عدد أم أحمد مجموعة الدوافع التي تجعل العودة
إىل مصر بالنسبة لها وأطفالها أفضل من البقاء
يف فرنساَ .ت ِعد فرنسا بتعليم جيد ،لكن مصر َت ِعد
بالحفاظ عىل القيم العائلية ،وتضمن أن يكون
أطفالها قريبني من األسرة الكبرية ،بما يف ذلك أجداد
أطفالها؛ العودة إىل البلد كذلك يضمن تاليف خطر
فقدان تلقني التعاليم الدينية ألطفالها ،باإلضافة إىل
أنهم سيتكلمون اللغة العربية بالطريقة الصحيحة.
وعىل غرار العديد من اآلباء واألمهات املصريني ،تجد
أم أحمد نفسها يف سعي مستمر من أجل البحث عن
مستقبل جدير ألطفالها ،ولكنها ال تزال غري متأكدة
من الطريق التي يجب أن تسلكها من أجل الحصول
عىل مبتغاها.
بني رغبتها يف البقاء يف باريس أو ترك كل يشء
والعودة إىل عائلتها يف مصر ،تخىش أم أحمد من
تربية طفل تصفه بكلماتها الخاصة كطفل« :لن
يشبه أقرانه الفرنسيني وال عائلته املصرية».
عند وصولها إىل املدرسة العربية ،تستعد أم
أحمد لحديث مُ ح َتمل مع مُ درسة العربية بخصوص
أداء ابنها يف الدروس العربية ،ال يشء يحدث.
تويص أم أحمد ابنها باالنتباه خالل الدرس ،وترتكه
متوجهة نحو عدد من األمهات اللوايت ينتظرن
أوالدهن يف قاعة االنتظار .يف تلك القاعة ،تتحدث

األمهات بعضهن مع بعض ،تتقاسمن انشغاالتهن
اليومية ،وتتبادلن النصائح بخصوص حياتهن،
مستشهدات دائمً ا بتجاربهن الخاصة .تستطرد أم
أحمد يف الحديث مع أم جزائرية وأخرى مصرية عن
الصعوبات التي يواجهها ابنها يف الدروس العربية.
تتخوف أم أحمد من كون مستوى ابنها ال يؤهله إىل
الوصول للمستوى التايل .تطمئنها روان ،أم مصرية
لطفلني مولودين يف فرنسا« :ابنك ليس هنا من أجل
التقدم إىل املستوى التايل ،إنه هنا من أجل التعرف
ً
جيدا» .تتنهد
عىل دينه ،إنه هنا حتى يصبح مسلمً ا
أم أحمد براحة كبرية.
إىل حني انتهاء الدرس العربي الذي يدوم
ساعتني ،تقرتح أم أحمد بمَ َ
ض عىل ُسكينة،
ض ٍ
الباحثة التي ترافقها ،أن يستثمرن هذا الوقت
للذهاب إىل املكتبة العمومية ملعرفة ما إذا كان أحمد
بحاجة إىل التسجيل .يف الطريق إىل املكتبة العربية،
تنظر أم أحمد إىل درس الباليه املتوفر للفتيات من
عمر ابنتها ،تعلق بحرقة كبرية عىل املشهد الذي
أيضا -أود أن تكون ابنتي ًً
طرفا يف
أمامها« :أنا
ً
مثل هذه األنشطة ،ولكنني أعلم مسبقا أنه ليس
بإمكانها فعل ذلك ،يجب أن تأخذ دروس العربية
يف العام املقبل ،وهذا لن يسمح لها باملشاركة يف
دروس الباليه .أشعر أنني أحرم أبنايئ من املشاركة
يف األنشطة التي يشارك فيها باقي األطفال».
ري ًّ
جدا ،والحلول املتوفرة لها
شعورها بالحسرة كب ٌ
من أجل تسوية معضالتها مرتبطة بأمور خارجة عن
سيطرتها ،كوضعيتها القانونية عىل سبيل املثال،
املرتبطة بإجراءات بريوقراطية طويلة ومعقدة،
ونتائجها غري مضمونة عىل اإلطالق .غياب ضمانات
من أجل تسوية وضعيتها القانونية وحده أمر كفيل
بجعل أم أحمد تتأرجح ما بني االستقرار يف فرنسا
والعودة إىل مصر .إنها ال تعرف بطريقة قطعية
الجانب الذي يجب أن تستثمر فيه املستقبل التعليمي
البنها :هل عليها أن تعزز مهاراته يف اللغة العربية
أو عليها أن تضع مجهو ًدا أكرث يف تعلميه النظامي
يف املدرسة الفرنسية؟ ٍّ
كأم وولية أمر ،تتأرجح من
غري توازن بني الوعود التي ال تحققها فرنسا وال مصر
البنها.
يف املكتبة العمومية ،يشرح موظف االستقبال
أنه ال توجد حاجة للتسجيل ،والجميع مرحب بهم
للحضور خالل ساعات العمل .تتجه أم أحمد إىل
القسم املخصص لألطفال ،وتالحظ سريعً ا أنه ميلء
باألطفال ،حتى «األطفال الشقر» ،تتنفس الصعداء
ُ
وتطمنئ نفسها؛ تدرك أن األمر ال يتعلق بطفلها
فقط« :حس ًنا ،إذا كان األطفال الفرنسيون هنا ً
أيضا،

haar eigen woorden, ‘niet lijkt op zijn
Franse leeftijdsgenoten en niet op zijn
Egyptische familie’.
Als ze aankomt bij Arabische les
zet Um Ahmed zich schrap voor het
gesprek met de Arabische leraar over
Ahmeds prestaties. Haar lichaamsen gezichtsuitdrukkingen zijn alert,
beducht voor wat de leraar zal zeggen.
Maar er gebeurt niets. Um Ahmed zegt
tegen haar zoon dat hij goed moet opletten in de les, en sluit zich aan bij de
twee andere moeders in de wachtruimte. De moeders, een Egyptische en een
Algerijnse, bespreken hun dagelijkse
problemen, geven elkaar advies en stellen elkaar, door ervaringen te delen,
gerust. Um Ahmed begint over de Arabische schoolprestaties van haar zoon.
Ze is bang dat hij niet goed genoeg is
om over te gaan. Rawan, een Egyptische moeder met twee in Frankrijk geboren kinderen, stelt haar gerust: ‘Hij
is hier niet om over te gaan, hij is hier
om zijn religie te leren kennen en een
goede moslim te worden’. Um Ahmed
zucht opgelucht.
Tijdens de twee uur durende Arabische les stelt Um Ahmed met tegenzin
aan Soukaina, de onderzoeker, voor om
de tijd nuttig te gebruiken door naar
de openbare bibliotheek te gaan en te
vragen of ze Ahmed moet inschrijven.
Onderweg komen ze langs een balletles voor meisjes; op haar gezicht
verschijnt een schuldige blik: ‘Ik wou
dat mijn dochter mee kon doen aan dit
soort activiteiten, maar vanaf volgend
jaar moet ze naar Arabische les en
heeft ze geen tijd voor hobby’s. Ik heb
het gevoel dat ik mijn kinderen ervan
weerhoudt om mee te doen aan de dingen die andere kinderen doen.’ Ze voelt
zich schuldig, hoewel de oplossing
voor haar situatie grotendeels buiten

Um Ahmed beweegt haar hoofd naar
achteren, sluit haar ogen en vertelt
met een gepijnigde blik dat de directeur van de school haar aansprak toen
zij haar zoon Ahmed ophaalde. Hij
drong erop aan dat Ahmed naar de
bibliotheek zou gaan om meer te lezen.
Ze zweert dat ze terug gaat naar Egypte: ‘Als ik nog meer opmerkingen over
zijn schoolprestaties krijg en hij hier
toch geen toekomst heeft, ben ik liever
in Egypte bij onze familie. Ik kan zijn
leven niet op beide plekken verpesten.
Ik zweer bij Allah, het enige dat me
hier houdt zijn de papieren [verblijfstatus]. Zodra ik mijn papieren heb, ga ik
’met mijn kinderen terug naar Egypte.
Telkens als de schoolprestaties
van haar zoon tegenvallen, begint
Um Ahmed over terug gaan naar
haar geboortedorp (al balad). Haar
zoon doet het goed op school en zijn
problemen zijn vergelijkbaar met die
van zijn leeftijdsgenoten, maar toch
is zijn moeder ongerust. Op weg naar
Arabische les herhaalt zij nog eens
waarom teruggaan naar Egypte beter
is dan in Frankrijk blijven. Frankrijk
belooft goed onderwijs, maar in Egypte
zouden de kinderen hun familiewaarden behouden en een nauwe band met
hun familie en vooral hun grootouders
ontwikkelen. In Egypte weet ze zeker
dat de kinderen een goede religieuze
opvoeding krijgen, en de kinderen zouden foutloos, beleefd Arabisch spreken.
Zoals zo veel Egyptische ouders wil
Um Ahmed graag een betere toekomst
voor haar kinderen, maar ze weet niet
precies hoe ze die kan realiseren. Heen
en weer geslingerd tussen haar verlangen om in Parijs te blijven en haar
verlangen om alles achter te laten en
terug te keren naar Egypte, vreest Um
Ahmed dat ze een kind opvoedt dat, in
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 يعترب التليفزيون والهاتف القريب منه عناصر، يف منزل أم أحمد
 هذه األجهزة الرقمية تقلص املسافة بني العائلة يف مصر:محورية
 إن مشاهدة الرئيس املصري السييس.واألسرة املقيمة بفرنسا
.يتحدث عىل التلفاز هي لحظة يظهر فيها الشوق والرتدد
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Bij Um Ahmed thuis nemen de TV en de telefoon
een prominente plaats in; ze helpen de afstand
tot de familie en haar geboortedorp te verkleinen. Het kijken naar de Egyptische president
Al-Sissi op de TV roept zowel verlangen als
aarzeling op.

ًّ فهذا يعني أنه أمر جيد
 التعليم هنا، يف األخري.جدا
.» باإلضافة إىل أنه مجاين،أفضل

 تربية األطفال يف حيز الرتدد:باريس
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haar macht ligt. Ze is verwikkeld in
een lang bureaucratisch proces om een
verblijfvergunning te krijgen, waarvan de uitkomst onzeker is. Door die
onzekerheid blijft Um Ahmed aarzelen tussen zich definitief vestigen in
Frankrijk of terug gaan naar Egypte. Ze
weet niet goed wat voor onderwijs voor
haar zoon het belangrijkst is: moet ze
de nadruk leggen op zijn Arabische lessen, of juist zijn Frans verbeteren? Als
ouder wordt ze heen en weer geslingerd tussen de onvervulde beloften van
Frankrijk en van Egypte.
In de openbare bibliotheek legt de
receptionist uit dat inschrijven niet
nodig is. Tijdens openingstijden is
iedereen welkom. Um Ahmed en Soukaina gaan naar de kinderafdeling. Het
valt Um Ahmed op hoe veel kinderen
er zijn, ‘zelfs blonde kinderen’. Het stelt
haar gerust; ze begrijpt dat dit niet
alleen haar zoon betreft. ‘Als de Franse
kinderen hier ook zijn zal het wel goed
zijn. Onderwijs is hier ten slotte beter,
en het is gratis.’

Ter voorbereiding op de Arabische les neemt
Soukaina, de onderzoeker, samen met Ahmed
zijn huiswerk door. Het lesboek, met zowel
het Arabische als Latijnse alfabet, laat zien
hoe zeer ouders en hun kinderen onder druk
staan. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat
hun kinderen vloeiend Frans en Arabisch leren
spreken.
 تراجع سريعا الباحثة سكينة مع أحمد،قبل الدرس العربي
 الذي يتضمن األبجديات، الكتاب املدريس العربي.واجباته املنزلية
 يمثل الضغوط الكبرية التي يتحملها كل،الالتينية والعربية
 من املتوقع أن يتفوق األطفال باللغتني.من الوالدين واألطفال
 ويجب عىل اآلباء واألمهات تحقيق هذه،الفرنسية والعربية
.املتطلبات
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ميالنو:
أساليب األمهات مع
الدعم العائيل

Milaan:
Vindingrijke
moeders
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ٌ
جدول مزدحم هذا الصباح .بحلول
سلمى لديها
الساعة التاسعة والنصف ،يتعني عليها جلب طفلها
األصغر إىل روضة األطفال ،التي تبعد بمسافة
طويلة عن بيتها ،وبحلول العاشرة ،عليها أن تكون
حاضرة يف اجتماع «أن تصبح أبا وأما» ،الذي يتعلق
بمشروع خاص ،مؤيد للحركة من أجل الحياة،
والذي يُعنى بتقديم العون واالستشارة لآلباء وأولياء
األمور .يتواجد مقر الجمعية املعنية باألمر يف وسط
مدينة ميالنو ،ويستفيد من تمويل الحكومة الجهوية
للومبارديا .سلمى حامل بطفلها الرابع ،األمر الذي
جاء بمثابة مفاجأة لها؛ ألنها اتخذت تدابري منع
الحمل.
تعيش سلمى يف حي هاميش باملدينة .بالنسبة
الصالت والعالقات التي تمكنت من ربطها
لها ،تمثل ِ
يف الحي مور ًدا حيويًّا بالنسبة لها ،حيث تمكنت
من التعرف عىل العديد من األمهات العربيات
واإليطاليات خالل لقاءاتها يف املدرسة االبتدائية
ألبنائها ،وخالل دروس اللغة التي تأخذها،
واجتماعات أولياء األمور ،والعديد من االحتفاالت.
تلتقي سلمى بشكل يومي مع األمهات العربيات
سواء يف الشارع أو يف املقاهي واألماكن التي تعترب
محرتمة بالنسبة للنساء العربيات .عند الحاجة،
ً
بعضا ،يتكلمن ويشاركنَ
تساعد األمهات بعضهن
مع بعضهن همومهن اليومية .باإلضافة إىل هذا،
تتشارك األمهات املعلومات املفيدة عن امتيازات
الرعاية االجتماعية الجديدة ،واملوارد املتوفرة لهن
التي تقدمها جمعيات خريية .تتشاركن كذلك
املعلومات عن برامج التوجيه املهني ،أو عن كيفية
الحصول عىل املساعدة خالل اإلجراءات البريوقراطية
دروسا
املتعددة .يف مدرسة أطفالها ،أخذت سلمى
ً
يف اللغة اإليطالية ،وتشارك كذلك يف تنظيم «أماكن
االجتماع» املخصصة لألمهات .عىل نفس الوترية،
تشارك سلمى يف العديد من االحتفاالت واملناسبات
االجتماعية التي تنظمها الجمعية املدرسية .لقد
علمتها اتصاالتها يف حيِّها ومدرستها كيف تتنقل
يف املدينة وكيف تتفاعل مع مؤسسات الدولة .من
خالل عالقاتها مع جريانها ،توصلت ملعلومات عن
برنامج «أن تصبح أبا وأما» ،الذي يقدم الدعم
املادي واملشورة للنساء الحوامل ويساعد يف التقدم
للحصول عىل امتياز الدعم األسري.
عىل الرغم من ثقتها يف نفسها ،عندما تتحدث
سلمى باللغة اإليطالية ،تصبح مرتددة بعض
اليشء .يف املركز الذي يُنظم ورشة «أن تصبح أبا
وأما» ،تتصرف سلمى بالتزام واحرتام ،ليك تعوض
ضبطها الجزيئ للغة اإليطالية .بعد وصولها بحني،

تستقبلها بيانكا ،متطوعة مسنة يف املركز ،تتصرف
بيانكا بسلوك يتسم بالقسوة ً
نوعا ما تجاه سلمى:
إنها ليست أول مقابلة بينهن .كما العادة ،توثق
بيانكا بعض املعلومات عن سلمى :عمرها ،أفراد
أسرتها ،أعمار أطفالها ومنصب زوجها .ال تعرتض
سلمى عىل الوضع ،ولكنها تعترب هذا التوثيق املتكرر
غري منطقي؛ ألنه يحدث كل مرة ومع كل موعد
تأخذه يف املركز ،وهذا األمر يتكرر عىل األقل مرتني يف
الشهر.
إبان االنتهاء من هذه الشكليات ،تستفسر
بيانكا ،بنظرة مليئة بالخيبة عن عدم تمكن سلمى
من الحضور خالل دورة التكوين التي نظمت الشهر
املايض« :ملاذا لم تحضري الدورة الشهر املايض؟».
تشري بيانكا بسؤالها هذا إىل ورشة اإلعداد للوالدة
التي ُس ِّجلت فيها سلمى من قبل .املشاركة يف هذه
الورشة شرط أسايس من أجل التأهل للحصول
عىل امتيازات الدعم التي يوفرها املركزّ :
حفاضات
لألطفال ملدة ستة أشهر .منذ البداية ،كانت سلمى
تعرف أنها لن تتمكن من املشاركة يف الورشة .إنها أمٌّ
تعتني بثالثة أطفال ،وزوجها يعمل ساعات طويلة.
تعاتبها بيانكا بحدة« :ال أفهم ملاذا ترفضني فرصة
التعلم التي نوفرها؟» .تهدد بيانكا بسحب امتياز
ّ
الحفاضات ،ال تملك سلمى جوابًا لعتاب بيانكا .عىل
الرغم من أن سلمى تمتلك مربرات مقنعة لعدم
تمكنها من الحضور ،ومنها أنها حملت ووضعت
قبل هذا ثالث مرات ،تستمع سلمى لبيانكا بصمت.
يف نهاية االجتماع ،تغادر سلمى وهي مرتاحة
جزئيًّا ،فقد صرحت بيانكا أنها سوف تمنحها امتياز
الحفاضات يف األخري .ويف خضم كل الوقت الذي
استحوَذت ُه مسألة عدم مشاركة سلمى يف الورشة،
لم ُت َت ِح الفرصة لسلمى لتسأل عن اإلجراءات املرتبطة
بالتقدم المتياز الدعم.
عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،أثر الوضع
االقتصادي الصعب يف إيطاليا بحدة عىل العديد من
األسر املصرية ،مما دفعهم للبحث عن أي فرصة
عمل ،باإلضافة إىل اللجوء إىل جميع مصادر الدعم
املمكنة ،ابتداء من املوارد العمومية لالمتيازات،
مثل إعانات األطفال ،وانتهاءا باملنظمات الخاصة
والخريية .هذه الوضعية مكنت من تعبئة اآلباء
واألمهات بطرق جديدة يف املجتمع اإليطايل .يف
الوقت الذي يجد فيه اآلباء واألمهات أنفسهم
مأخوذين بالبحث املتواصل عن فرص العمل،
يعطي هذا األمر الفرصة لألمهات من أجل التنقل
ً
أيضا -داخل أنظمة الدعم واالمتيازات،املستمر
التي تتسم بتعقيداتها ،مما جعلهن يكتسنب خربة

Normaal gesproken is Selma zelfverzekerd, maar ze wordt onzeker als
ze Italiaans spreekt. In het Ouderschap Nu centrum compenseert ze
haar beperkte kennis van Italiaans
door zich inschikkelijk en respectvol
op te stellen. Kort na aankomst wordt
ze ontvangen door Bianca, een oudere
vrijwilliger met een bruuske manier
van doen die ze daar al vaker heeft
gezien. Zoals altijd noteert Bianca eerst
algemene informatie: Selma’s leeftijd,
de samenstelling van haar familie, de
leeftijd van haar kinderen, en het beroep van haar man. Selma protesteert
niet, ook al vindt ze het vreemd en onnodig dat ze deze stappen elke maand
weer moet doorlopen.
Na de formaliteiten vraagt Bianca
op teleurgestelde toon: ‘Waarom was
je niet aanwezig bij de les de afgelopen
maand?’ Bianca heeft het over een
cursus die vrouwen voorbereidt op de
bevalling. Alleen als Selma deelneemt,
komt ze in aanmerking voor een van
de voorzieningen van het centrum:
een zes-maandenvoorraad aan luiers.
Selma wist al voor aanvang van de cursus dat ze niet aanwezig zou kunnen
zijn. Ze heeft al drie kinderen om voor
te zorgen en haar man werkt lange
dagen. Bianca berispt haar: ‘Ik begrijp
niet waarom je niet wil leren als we
die kans bieden.’ Ze dreigt de voorraad
luiers achter te houden; Selma reageert
niet. Hoewel ze goede redenen heeft
om niet mee te doen – ze is al drie keer
bevallen – houdt ze haar mond. Aan het
eind van de afspraak gaat Selma opgelucht weg. Bianca heeft aangegeven
dat ze de voorraad luiers waarschijnlijk
toch zal toekennen. Selma heeft niet
de gelegenheid gekregen om naar de
gezinsbonus te vragen.
De moeizame economische situatie

Selma heeft vanmorgen een volle agenda. Om 9:30 moet ze haar jongste kind
bij de kleuterschool ver van huis afzetten en om 10:00 heeft ze een afspraak
bij Ouderschap Nu, een particulier,
pro-life centrum voor gezinsondersteuning in Milaan dat gesubsidieerd
wordt door de regionale overheid van
Lombardije. Selma is zwanger van haar
vierde kind, wat een verrassing was
voor haar; ze gebruikte anticonceptie.
Selma woont in een buitenwijk van
de stad. Voor Selma zijn de buurt en de
contacten die ze daar heeft opgebouwd
cruciaal. Via de school van haar kinderen, de taallessen, ouderbijeenkomsten
en buurtfeesten heeft ze veel Arabische
en Italiaanse moeders leren kennen.
Ze komt de andere Arabische vrouwen
dagelijks tegen, op straat en in cafés
die Egyptenaren als ‘respectabel’ voor
vrouwen beschouwen. De vrouwen
kletsen, delen hun zorgen en helpen
elkaar wanneer nodig. Ze delen ook
belangrijke informatie over uitkeringen en toeslagen, voorzieningen van
liefdadigheidsorganisaties, arbeidsoriëntatieprogramma’s, en over waar
en van wie ze hulp kunnen krijgen in
bureaucratische procedures.
Selma kreeg eerder Italiaanse taalles op de school van haar kinderen en
bezoekt er nu regelmatig een ontmoetingsruimte voor moeders. Ze gaat ook
naar de feesten en sociale bijeenkomsten op school. Dankzij haar contacten
op school en in de buurt heeft zij haar
weg leren vinden in de stad, en heeft ze
geleerd hoe zij met overheidsinstanties
om moet gaan. Via haar contacten in
de buurt heeft Selma gehoord dat Ouderschap Nu advies en materiële steun
biedt aan zwangere vrouwen en helpt
bij het aanvragen van de zogenaamde
gezinsbonus, een overheidsuitkering.

Milaan: Vindingrijke moeders

Terwijl Faiza Marei, net als veel moeders,
verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen en
zeilen van haar gezin, is ze altijd op zoek naar
manieren om de situatie van het gezin te verbeteren. Ze vraagt uitkeringen aan, meldt zich
aan voor sociale woningbouw, verdient geld
door Arabische les te geven en organiseert vrijwilligersactiviteiten die wellicht kunnen leiden
tot een professionele klus, zoals een cursus in
het geven van naailes. Met haar kennis van
het Italiaanse systeem helpt ze andere vrouwen hun weg in de buurt te vinden. Deze foto’s
werden op één dag genomen en laten zien dat
veel migrantenvrouwen allang de vindingrijke
en actieve vrouwen zijn die ze volgens zo veel
professionals en programma’s in Milaan nog
moeten worden.
Pagina 53, boven

Aan het werk in een café in de buurt.
Pagina 53, beneden

Faiza helpt een Italiaanse leraar bij de kennismaking met twee Egyptische kinderen die
pas net in Italië zijn. Nieuwe studenten met
een buitenlandse achtergrond krijgen tijdens
schooltijd Italiaanse les. Tijdens hun eerste
twee jaar op school volgen zij een relatief licht
programma.
Pagina 54, beneden

Een gezin krijgt hulp bij de inschrijving op
school. In Italië kunnen leerlingen met een migratieachtergrond het hele schooljaar worden
ingeschreven.
Pagina 55, beneden

Faiza deelt informatie over Italiaanse taalles
met twee jonge Egyptische verkopers op een
markt.

السلسلة الصورية يف الصفحات األربعة التالية

، مثل العديد من األمهات األخريات،بينما تعتني فايزة مرعي
ً  فإنها تعمل،باالحتياجات اليومية لعائلتها
أيضا عىل اغتنام أي
 تمأل استمارة الحصول عىل اإلعانات.فرصة لتحسني أوضاعهم
 وتشارك يف جمع التربعات من خالل،والسكن االجتماعي
 وتبادر يف تنظيم األنشطة التطوعية،تدريس اللغة العربية
 مثل دروس من أجل تعليم،التي قد تتحول إىل فرص مهنية
ً  فايزة ملتزمة.الخياطة
أيضا باستخدام معرفتها بالنظام اإليطايل
 وقد التقطت.للمساعدة يف توجيه النساء األخريات يف جوارها
هذه الصور عىل مدار يوم واحد لتوضيح فكرة األم «النشيطة
 ولكنها،والحيوية» التي يشجعها املهنيون والربامج يف ميالنو
غالباً ما تكون بالفعل الواقع الذي تعيشه العديد من النساء
.املهاجرات

51

٥٣ الصورة يف أعىل صفحة

.أثناء العمل يف مقهى الحي

٥٣ الصورة يف أسفل صفحة

تساعد فايزة مدرسة للغة اإليطالية يف تقديم نفسها إىل طفلني
 ُتعقد دروس اللغة اإليطالية أثناء.مصريني حديثي الوصول
 خالل.ساعات الدراسة للطالب الجدد من خلفيات أجنبية
 يتبع هؤالء الطالب،العامني األولني من دراستهم يف إيطاليا
.منهجً ا أقل كثافة باملقارنة مع نظرائهم
٥٤ الصورة يف أسفل صفحة

 يمكن تسجيل، يف إيطاليا.مساعدة عائلة يف التسجيل يف املدرسة
الطالب املنحدرين من أصول مهاجرة يف املدرسة يف أي وقت خالل
.العام الدرايس
٥٥ الصورة يف أسفل صفحة

تشارك فايزة معلومات حول مكان الحصول عىل دروس يف اللغة
اإليطالية مع اثنني من البائعني املصريني الشباب يف السوق املحيل
.للحي

 معنى وكينونة األمومة واألبوة يف سياق الهجرة.١

1. Een migrantenouder zijn

Fotoserie op de volgende pagina’s

عالية يف كيفية الحصول عىل الدعم املادي من
، من أجل توفري احتياجات أطفالهن.أجل أسرهن
اكتسبت األمهات مهارات عالية يف مجال الولوج إىل
،مؤسسات الدولة والحصول عىل املعلومات منها
، وبالتايل،كما هو األمر بالنسبة لالمتيازات والدعم
أتاحت الفرصة لهذه األمهات لتحسني قدراتهن
.اللغوية واإلملام بالنسيج الحضري للمدينة
يف تنقالتهن املستمرة عرب النسيج املجتمعي
 تلتقي األمهات بالعديد من املهنيني،يف ميالنو
واملتطوعني الذين يشجعونهن عىل أن يعتمدن
ً
وانخراطا
عىل أنفسهن وأن يصبحن أكرث استقاللية
 ولكن الفرص التعليمية التي تقدمها،يف املجتمع
 ال تراعي، ومن بينها مركز األسرة،هذه املؤسسات
 وتطلب،االحتياجات والوضعية الواقعية لألمهات
 كاملشاركة،من األمهات دائمً ا خدمات يف املقابل
 يف وضع حرج.يف الورش واملشاريع التي ينظمونها
 ترتهن فاعلية األمهات املصريات،يتسم بقلة املوارد
يف املجتمع اإليطايل بضرورة دخولهن يف مفاوضات
 مثل برنامج «أن،مستمرة مع الربامج املتوفرة لهن
، حيث يلتقني بمتطوعات مثل بيانكا،»تصبح أبا وأما
اللوايت من املُح َتمل أن يتعاملن معهن بطريقة
ً  ولكنهن يمثلن،قاسية
أيضا الوسيط بني األمهات
ُ
.والولوج إىل موارد الدعم املقدمة من طرف الدولة

 أساليب األمهات مع الدعم العائيل:ميالنو
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in Italië van de afgelopen jaren heeft
veel Egyptische families zwaar getroffen. Ze zijn naarstig op zoek zijn naar
wat voor werk dan ook en grijpen alle
mogelijke vormen van ondersteuning
aan, van overheidsvoorzieningen zoals
kinderbijslag, tot particuliere instellingen en liefdadigheidsorganisaties. Deze
zoektocht om te overleven activeert
migrantenouders op nieuwe manieren.
Terwijl de vaders druk op zoek zijn
naar een baan, leren de moeders hun
weg kennen in het ingewikkelde landschap van voorzieningen en organisaties en leren ze hoe zij financiële steun
kunnen krijgen voor hun gezin. Ze
weten hoe ze toegang kunnen krijgen
tot overheidsinstellingen voor informatie, uitkeringen en voorzieningen,
en breiden tegelijk hun taalvaardigheid
en kennis van de stad uit.
In hun tochten door het sociale
landschap van Milaan, ontmoeten
moeders talloze professionals en vrijwilligers die hen aanmoedigen meer
autonoom, zelfstandig en betrokken te
worden. Sommige cursussen, zoals de
cursus van het gezinscentrum, negeren de situatie waarin deze vrouwen
zich bevinden en stellen eisen aan hun
hulp, zoals deelname aan hun project.
In een context waarin voorzieningen
schaars zijn, moeten migrantenmoeders leren omgaan met de eisen van
bijvoorbeeld een pro-life centrum voor
gezinshulp, waar vrijwilligers zoals Bianca hen op paternalistische en neerbuigende wijze toespreken, maar ook
toegang verlenen tot cruciale publieke
voorzieningen.
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أمسرتدام:
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أمسرتدام :اضطرابات حاالت الطالق
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يف يونيو  ،2016سوف يصبح مجدي ،وهو أب لطفلني
يف أوائل الخمسينات من عمره ،بال مأوى .طلقته
زوجته وقرر القايض أنه يجب عليه التنازل عن املنزل
لها وألبنائهما« ،من أجل الحفاظ عىل االستقرار» .وهو
بال مأوى ،يعيش مجدي عىل االمتيازات التي تمنحها
الدولة لألشخاص بدون مأوى ،وترتاكم عليه الديون.
ينام مجدي داخل سيارته ،ويأكل ما يستطيع الحصول
عليه يف الشارع .يف وقت غري بعيد ،أوقفت مصلحة
حماية الطفولة حقوق زيارته بحجة أن األطفال يتأثرون
بشكل سلبي عندما يرون أباهم يف هذه الوضعية .غادر
مجدي إىل مصر وهو مُ حبط ومكتئب ،لكنه سرعان ما
أدرك أنه ال يريد التخيل عن دوره كأب صالح ألطفاله.
عاد مجدي إىل أمسرتدام يف شهر ديسمرب بأمل إعادة
بناء حياته واسرتجاع دوره كأب.
مع ارتفاع معدالت الطالق بأكرث من ،٪70
تنتشر حاالت الطالق بشكل ملحوظ بني املصريني
يف أمسرتدام ،ويعترب الكثريون أن معدالت الطالق
العالية من أكرب التحديات يف الحياة بهولندا .ومع
ذلك ،فإن تأثري حاالت الطالق يتمظهر بطرق مختلفة
بالنسبة لآلباء واألمهات .بعد الطالق ،تتحمل األمهات
مسؤولية تربية األطفال بشكل حصري ،مما ال يرتك
الوقت لهن لفعل أي يشء آخر .بينما يواجه أغلبية
اآلباء وضعية مادية غري مستقرة :يجدون أنفسهم
بدون مأوى ،ويعانون من مشاكل الصحة العقلية،
كما هو الحال بالنسبة ملجدي.
بعد مرور عام عىل طالقه ،تم استدعاء مجدي
إىل مقابلة متعلقة بإجراء استشارة عاجلة من أجل
الحصول عىل األسبقية نظرًا لوضعيته ،تتم املقابلة
خالل يوم مشمس من شهر يونيو عىل الساعة الـ 11
صباحً ا .بالنسبة ملجدي ،هذه املقابلة يف غاية األهمية،
إذا سارت األمور عىل نحو جيد ،فإنه سوف يتمكن
من الحصول عىل تصريح خاص ،من شأنه أن يمنحه
األسبقية يف قائمة االنتظار املرتبطة بالحصول عىل
السكن االجتماعي ،األمر الذي سيختصر فرتة االنتظار
من خمسة عشر عامً ا إىل بضعة أشهر فقط .إذا تمكن
من الحصول عىل السكن االجتماعي ،سوف يتمكن
مجدي من استعادة حق زيارة أطفاله.
تتم املقابلة يف مقصورة صغرية مغلقة يف مكتب
بلدية أمسرتدام ،الجهة الغربية .الضابطة املكلفة
بالتوثيق ،امرأة بيضاء يف منتصف العشرينات ،تشرح
ملجدي حيثيات اإلجراء .تشرح ً
أول أنها ستطرح بعض
األسئلة ،بعد ذلك ،بناءً عىل إجابات مجدي ،ستمنح
توصياتها ملجدي بتقديم الطلب .القرار األخري يبقى بيد
مجدي ،تؤكد الضابطة ،وتشرح ً
أيضا -أن توصياتهاتمثل جزءًا من تقديم الطلب فقط .تكلفة الطلب 50

يورو ،التي من غري املمكن ملجدي اسرتجاعها يف حالة
رفض طلبه .تبدأ املقابلة« :أين كنت تعيش يف األشهر
الستة املاضية؟» ،تسأله الضابطة .إنه سؤال مصريي
ألن املقيمني رسميًّا يف املدينة هم الوحيدون املؤهلون
لتقديم الطلب .عاش مجدي يف أمسرتدام ما يقرب
ثالثني عامً ا ،ولكن بعد طالقه ،كان عليه أن يسجل
إقامته خارج املدينة ،ولم يتمكن إال مؤخرًا من تسجيل
إقامته مجد ًدا يف أمسرتدام .يتجنب مجدي إعطاء
الضابطة جوابًا مباشرًا ،وعوض اإلجابة عن السؤال،
يشرح مجدي للضابطة محاوالته العديدة إلعادة
تسجيل إقامته يف أمسرتدام .مقاربته للموضوع تبدو
ناجحة ،وتتوجه الضابطة لطرح سؤال مهم آخر« :ملاذا
يحتاج مجدي إىل بيان عاجل؟» .هذه املرة ،كانت إجابة
مجدي قصرية ومباشرة« :أحتاج إىل منزل حتى أتمكن
من اسرتداد دوري كأب ألطفايل» .يبدو أن الضابطة
غري مقتنعة بجوابه« :سيدي ،أريد أن أنبهك إىل أن
غري املقيمني باملدينة غري مؤهلني لبيان عاجل ،حتى لو
كان الطلب مبنيًّا عىل االستجابة الحتياجات األطفال،
هل هناك أي أسباب أخرى وراء حاجتك للسكن بشكل
عاجل ،مثل حالة طبية؟» ،يجيب مجدي بارتياح:
«نعم ،هناك!» .نتيجة لحادث سيارة ،يعاين مجدي
من آالم حادة يف الكتف والظهر والساقني ،ويعاين من
صعوبات كبرية يف صعود الساللم ،لديه بيانات طبية
إلثبات حالته ،بعد اقتناعها بجوابه ،تهنئ الضابطة
مجدي ،وتنصحه بالتقدم بطلب للحصول عىل تصريح
بناءً عىل ظروفه الطبية ،ولكنها تحذره قائلة« :لكنني ال
أستطيع أن أضمن لك أنك سوف تحصل عليه» .يغادر
مجدي املكتب عىل الساعة الحادية عشر وعشر دقائق.
عيل أن أجد خمسني يورو» ،يقول وهو يميش
«اآلن َّ
ً
بعيدا عن البلدية.
تقدم هولندا مجموعة من الربامج من أجل إشراك
اآلباء واألمهات بشكل أكرب يف الحياة العائلية ،حيث
تركز الكثري من هذه الربامج عىل الرجال املهاجرين
ً
وانخراطا يف
الذين يُنظر إليهم عىل أنهم أقل مشاركة
الحياة األسرية باملقارنة مع الرجال الهولنديني البيض.
يبدو أن هذه الربامج مبن َّية عىل فرضية أن اآلباء
املهاجرين يفتقرون إىل املهارات أو الدافع للمشاركة
يف الحياة األسرية .ومع ذلك ،وبغض النظر عن
املهارات أو الدوافع ،فإن العديد من اآلباء املصريني
يف أمسرتدام ال يجدون أنفسهم يف موضع يتيح لهم
املشاركة بالطريقة التي تعكس طموحهم .أغلبيتهم
يعملون سبعة أيام يف األسبوع ،ملدة عشر إىل اثني
عشرة ساعة يف اليوم من أجل تلبية احتياجاتهم .ويف
إطار حياتهم بعد الطالق ،يعاين الكثري منهم من عدم
االستقرار املادي ،وتصبح صحتهم العقلية يف خطر،

lijst voor een sociale huurwoning zou
krijgen en zijn wachttijd van vijftien
jaar naar slechts enkele maanden zou
gaan. En zodra hij huisvesting heeft,
zou de Raad voor de Kinderbescherming opnieuw een omgangsregeling
moeten overwegen.
Het gesprek vindt plaats in een
klein kamertje in een stadsdeelkantoor
in Amsterdam. De intakeconsulent,
een witte vrouw van in de twintig,
loopt met hem de procedure door. Ze
gaat eerst een aantal vragen stellen en
daarna zal ze, afhankelijk van Magdy’s
antwoord, advies geven over zijn urgentieaanvraag. Uiteindelijk is het aan
Magdy zelf om een aanvraag te doen,
benadrukt ze, maar haar advies maakt
onderdeel van de aanvraag uit. Het kost
bovendien €50,- om een aanvraag in te
dienen en dat bedrag wordt niet terugbetaald in het geval van een negatief
besluit.
Het gesprek start. ‘Waar verbleef u
in de afgelopen zes maanden?’ vraagt
de intakeconsulent. Dit is een cruciale vraag, want alleen inwoners van
de stad komen in aanmerking. Magdy
woonde bijna dertig jaar in Amsterdam, maar na zijn scheiding moest hij
zich noodgedwongen uitschrijven, en
hij heeft zich pas onlangs weer ingeschreven in de stad. Magdy vermijdt
een direct antwoord. In plaats daarvan
vertelt hij over zijn pogingen om naar
Amsterdam terug te keren. Het lijkt te
werken, want de intakeconsulent gaat
door met de volgende vraag: Waarom
heeft Magdy een urgentieverklaring
nodig? Nu is Magdy’s antwoord kort en
krachtig. ‘Ik heb een huis nodig zodat ik
weer een vader voor mijn kinderen kan
zijn’. Maar zijn antwoord overtuigt niet.
‘Meneer, ik moet u waarschuwen dat de
ouder waar de kinderen niet verblijven

Het is juni 2016 als Magdy, vader van
twee en net vijftig jaar oud, dakloos
wordt. Zijn vrouw is van hem gescheiden en een rechter heeft bepaald dat hij
het huis aan haar en de kinderen moet
laten. Hij verliest zijn uitkering en met
slechts een daklozenuitkering stapelen
zijn schulden zich snel op. Magdy slaapt
in zijn auto en eet wat hij op straat
kan vinden. De Raad voor de Kinderbescherming schort de omgangsregeling
op omdat het ontregelend zou zijn voor
de kinderen om hun vader zo te zien.
Niet lang daarna vertrekt Magdy gedeprimeerd en gefrustreerd naar Egypte,
waar hij al snel beseft dat hij zijn kinderen niet wil opgeven. In december
keert hij terug naar Amsterdam om zijn
leven weer op de rails te krijgen en zijn
rol als vader weer op te pakken.
Scheidingen komen opmerkelijk
vaak voor onder Egyptenaren in Amsterdam: het percentage ligt boven de
70%. Veel van hen zien de frequente
scheidingen als een van de grootste uitdagingen van het leven in Nederland.
De gevolgen van een scheiding verschillen sterk voor vaders en moeder.
Na een scheiding worden Egyptische
moeders vaak als enige verantwoordelijk voor het opvoeden van de kinderen,
waardoor ze weinig ruimte hebben
voor andere zaken. Egyptische vaders,
zoals Magdy, krijgen vaak te maken
met dakloosheid, financiële onzekerheid en (geestelijke) gezondheidsproblemen
Op een zonnige dinsdagmorgen in
juni 2017, een jaar na zijn scheiding,
wordt Magdy om stipt 11 uur opgeroepen voor zijn urgentieverklaring
adviesgesprek. Dit is een belangrijk
moment. Als het gesprek goed gaat, kan
Magdy een urgentieverklaring aanvragen waarmee hij voorrang op de wacht-

Amsterdam: Ontregelende scheidingen

.كما يجدون أنفسهم يف كثري من األحيان بدون مأوى
ً
شكل من أشكال االنخراط األبوي
تمثل حالة مجدي
ً
 عىل الرغم،يف خضم الصراعات التي يمر بها يوميا
 ال، أو حتى أطفاله،من أن املهنيني أو الزوجة السابقة
.يعرتفون له بهذا

Dit Huiselijk Geluk spel is ontwikkeld door Trias Pedagogica om ouders, en dan vooral vaders,
over opvoeden en de rolverdeling in het gezin
te laten praten.
تم تطوير لعبة الهوزليك غيلوك ( السعادة املنزلية) التي صممت
من قبل ترياس بيداغوجيجا الستجداء الحوار بني ومع أمور
 خاصة اآلباء منهم حول ممارسات األبوة واألمومة،األولياء
.واألدوار املنزلية

Een groep vaders speelt het Huiselijk Geluk
spel bij een van de Egyptische stichtingen in
Amsterdam.
مجموعة من اآلباء يلعبون لعبة الهوزليك غيلوك يف إحدى
.الجمعيات املصرية بمدينة أمسرتدام
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 معنى وكينونة األمومة واألبوة يف سياق الهجرة.١

1. Een migrantenouder zijn

 يبدو أن هذه الربامج.الرجال الهولنديني البيض
مبن َّية عىل فرضية أن اآلباء املهاجرين يفتقرون إىل
 ومع.املهارات أو الدافع للمشاركة يف الحياة األسرية
 فإن، وبغض النظر عن املهارات أو الدوافع،ذلك
العديد من اآلباء املصريني يف أمسرتدام ال يجدون
أنفسهم يف موضع يتيح لهم املشاركة بالطريقة
 أغلبيتهم يعملون سبعة.التي تعكس طموحهم
 ملدة عشر إىل اثني عشرة ساعة يف،أيام يف األسبوع
 ويف إطار حياتهم.اليوم من أجل تلبية احتياجاتهم
 يعاين الكثري منهم من عدم االستقرار،بعد الطالق
 كما، وتصبح صحتهم العقلية يف خطر،املادي
.يجدون أنفسهم يف كثري من األحيان بدون مأوى
ً
شكل من أشكال االنخراط األبوي
تمثل حالة مجدي
ً
 عىل الرغم،يف خضم الصراعات التي يمر بها يوميا
، أو حتى أطفاله،من أن املهنيني أو الزوجة السابقة
.ال يعرتفون له بهذا

 اضطرابات حاالت الطالق:أمسرتدام

60

geen recht heeft op een urgentieverklaring op basis van de behoeften van de
kinderen. Zijn er geen andere redenen
waarom u urgent een woning nodig
heeft, zoals medische problemen?’ ‘Ja,
die zijn er!’ Magdy klinkt opgelucht.
Na een auto-ongeluk heeft hij last van
hevige pijnen in zijn schouder, rug, en
benen, en heeft hij moeite met traplopen. En hij heeft doktersverklaringen
om dat te bewijzen. De intakeconsulent
is overtuigd, feliciteert Magdy en adviseert hem een aanvraag in te dienen
op basis van zijn medische problemen.
‘Maar ik kan u niet garanderen dat
uw aanvraag wordt toegekend,’ waarschuwt ze. Het is 11:10 als Magdy het
kamertje verlaat. ‘Nu moet ik alleen
nog aan €50 zien te komen,’ zegt hij
terwijl hij wegloopt.
Nederland heeft talloze programma’s om vaders meer te betrekken bij de
familie. Verschillende programma’s focussen specifiek op migrantenmannen
van wie wordt aangenomen dat ze nog
minder betrokken zijn dan Nederlandse
mannen. Deze programma’s lijken aan
te nemen dat het deze vaders simpelweg aan vaardigheden en motivatie
ontbreekt. Maar ongeacht vaardigheden en motivatie zijn veel Egyptische
vaders in Amsterdam helemaal niet in
de positie om betrokken te zijn zoals ze
dat zouden willen, bijvoorbeeld omdat
ze zeven dagen per week en tien tot
twaalf uur per dag werken om rond te
komen, of na een scheiding worstelen
met dakloosheid, financiële onzekerheid en hun (geestelijke) gezondheid.
Magdy’s ervaringen laten zien dat deze
strijd aangaan al een uiting van betrokken vaderschap is, ook als professionals, ex-partners, en zelfs de kinderen
dit niet als zodanig herkennen.

Professionele
werkwijzen
62—93

ممارسات
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مقدمة

De verzorgingsstaat neemt in Europa verschillende
vormen aan. In ons project varieerde die van de omvangrijke en relatief rijke Nederlandse verzorgingsstaat
tot de meer beperkte Italiaanse verzorgingsstaat waar
maatschappelijke organisaties en publieke voorzieningen in toenemende mate van vrijwilligers afhankelijk zijn. Door deze verschillen, en door de specifieke
manieren waarop opvoedondersteuning ingericht is
in elke stad, verschilden de onderzoeksprojecten met
professionals en vrijwilligers die opvoedondersteuning
bieden behoorlijk. Anouk liep mee met twee van de 26
Ouder- en Kind Teams van de gemeente Amsterdam.
Deze op wijkniveau georganiseerde teams bieden opvoedondersteuning en jeugdhulp aan alle ouders en
kinderen in Amsterdam en monitoren het welzijn van
alle kinderen tussen 0 en 23 jaar. De voorzieningen voor
ouders en kinderen die in Amsterdam gebundeld zijn,
zijn in Parijs en Milaan verspreid over verschillende
domeinen en instanties. In die twee steden is opvoedondersteuning voor een belangrijk deel het domein van

64

2. Professionele werkwijzen

 .2ممارسات املهنيني

65

تختلف مظاهر دولة الرعاية االجتماعية بشكل كبري يف جميع أنحاء أوروبا.
يف مشاريعنا ،التي تراوحت بني دولة رعاية اجتماعية إجمالية وأكرث ثراء
كما هو الحال يف هولندا ،إىل دولة رعاية اجتماعية محدودة املوارد كما
هو الحال يف إيطاليا ،حيث تم نقل الخدمات العامة بشكل متزايد إىل
الجهات الفاعلة يف القطاع الثالث ،والتي تعتمد بشكل كبري عىل العمل
التطوعي .بسبب هذه االختالفات من جانب ،وبسبب املكان والحيز الذي
يحتله مجال األبوة واألمومة والرتبية يف كل ميدان من ميادين بحثنا من
جانب آخر؛ فإن مشاريع بحثنا مع املهنيني واملتطوعني الذين قدموا برامج
دعم لآلباء واألمهات اختلفت بشكل كبري .عملت أنوك مع اثنني من ِفرق
اآلباء واألبناء ،التي يصل عددها إىل  26فريقا يف أمسرتدام؛ تهدف هذه
الفرق إىل دعم جميع اآلباء واألمهات يف أمسرتدام ومراقبة صحة وسالمة
جميع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم من  0إىل  23عامً ا ،وتجمع حالة
أمسرتدام بني العديد من الخدمات املتعلقة باألطفال واآلباء واألمهات.
املتجزأة.
يف باريس وميالنو ،تمتد هذه الخدمات عىل العديد من املجاالت
ِّ
يف هاتني املدينتني ،كانت برامج دعم اآلباء واألمهات مرتبطة بجهات غري
رسمية ،كالفاعلني يف الجمعيات غري الحكومية واملتطوعني واملهنيني
املنتميني للجمعيات غري الربحية .يف فرنسا ،برز دعمُ اآلباء واألمهات
كركيزة جديدة لتوفري الخدمات االجتماعية لألسر ،والتي تم إضافتها إىل
نظام الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية امل ُ َّ
كثف الذي ير ِّكز عىل
األسرة ،وإىل خدمات الرعاية الصحية الشاملة وبرامج حماية األطفال.
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 يتم تنفيذ غالبية مبادرات دعم اآلباء واألمهات من قبل،يف باريس
الجمعيات املحلية غري الربحية ومنظمات املجتمع املحيل يف األحياء «ذات
 حيث تعمل عىل نطاق أوسع لخلق مجال حيوي داخل،األولوية» املهمشة
.األحياء وتكريس التضامن ومحاولة مكافحة عدم املساواة والتهميش
 عملت ميلينا مع املبادرات التطوعية واملهنية التي تمثل،يف ميالنو
 وقد ركزت هذه املشاريع عىل إشراك.نماذج الرعاية االجتماعية الجديدة
اآلباء واألمهات وتكوين عالقات جديدة معهم كشكل من أشكال
 أي كشكل من األشكال الذي بإمكانه أن يسمح لآلباء واألمهات،التدخل
ُ
 ويف الوقت.تجربة أنماط حياة جديدة ونماذج جديدة لألبوة واألمومة
 كنموذج جديد للرعاية االجتماعية من شأنه أن يُشجع اآلباء،نفسه
 نتج عن هذا التنوع املؤسسايت.واألمهات لتكريس التضامن فيما بينهم
ًّ نسجُ عالقات مختلفة
،جدا بني الجهات التي تعمل لدعم اآلباء واألمهات
.وأولياء األمور الذين يأملون تلقي هذا الدعم

مقدمة
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vrijwilligers en professionals die voor een stichting of
een liefdadigheidsorganisatie werken.
In Frankrijk is opvoedondersteuning, of eigenlijk
‘ouderschapsondersteuning’ (soutien à la parentalité),
een nieuw domein binnen de verzorgingsstaat. Deze
ouderschapsondersteuning is een aanvulling op het
toch al omvangrijke aanbod aan gezinsgeoriënteerde
sociale voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming, die zich ieder op hun eigen manier met
opvoedondersteuning en gezinshulp bezighouden. In
Parijs worden de meeste op ondersteuning van ouders
gerichte initiatieven uitgevoerd door lokale organisaties
en opbouwwerk in achtergestelde ‘prioriteitswijken’,
waar zij het buurtleven en de onderlinge solidariteit stimuleren, en uitsluiting en ongelijkheid proberen tegen
te gaan. Milena werkte in Milaan met vrijwillige en
professionele initiatieven die het nieuwe denken over
welzijnsvoorzieningen belichamen. Die initiatieven
richten zich op participatie en het opbouwen van nieuwe relaties, en waren tegelijkertijd een interventie: een
manier om ouders een nieuwe levensstijl en nieuwe
opvoedmethoden te laten ervaren. Deze institutionele
diversiteit leidt tot verschillen in de relatie tussen professionals en de ouders die zij wilden ondersteunen.

:أمسرتدام
،العمل مع
من أجل وضد
اآلباء واألمهات
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Amsterdam:
Werken met,
voor en tegen
ouders

Amsterdam: Werken met, voor en tegen ouders
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Het gebouw van een Ouderen Kindteam in Amsterdam-Noord.
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 من أجل وضد اآلباء واألمهات، العمل مع:أمسرتدام

.مقر فرقة من فرق اآلباء واألبناء يف شمال أمسرتدام
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بعد ظهر يوم الخميس ،يتجمع أعضاء أحد فرق
اآلباء واألبناء يف أمسرتدام يف غرفة يف مركزهم
الذي تم تجديده مؤخرًا لحضور جلسة مناقشة تتم
كل أسبوعني .تمثل هذه الجلسات مرحلة حاسمة
للتبادل يف إطار منظومة ُتشدد عىل الخربة املهنية
واالستقاللية .يف حالة التعامل مع الحاالت الصعبة،
يمكن لألشخاص طلب املشورة من الزمالء يف عدد
من املجاالت .ينقسم الفريق إىل مجموعات مناقشة
تتألف من خمسة أو ستة أعضاء قادمون من
خلفيات مهنية مختلفة .هذه املجموعة بالخصوص
تتكون بشكل كامل من النساء ،مما يدل عىل أن
النساء يُشك ِّلن األغلبية الساحقة ملعظم فرق اآلباء
واألبناء .تضم املجموعة ممرضة شابة وطبيبة شابة
وثالثة مستشارين لآلباء واألبناء ،الذين يتمتعون
بخربة تربوية؛ وكذلك بخربة يف املجال االجتماعي،
أما االختصايص النفيس لألطفال يف املجموعة ،فقد
كان غائبا.
تم إنشاء فرق اآلباء واألبناء (أودرأن كند تيمس)
يف أمسرتدام يف شهر يناير  ،2015يف إطار النقلة التي
حدثت يف خدمات الرعاية املتعلقة بالشباب ،عندما
تم تحويلها من مجال الحكامة الوطنية املركزية إىل
املجال اإلقليمي ،أي العمالة ،يف سياق االقتطاعات
من امليزانية العامة وبهدف جعل هذه الخدمات
أكرث بساطة ،أكرث تجاوبًا وأكرث قابلية للولوج .يف
أمسرتدام ،تم دمج هذه األشكال من رعاية الشباب
مع الربامج املتواجدة من قبل ،مثل برامج صحة
وسالمة الشباب التي تضم العديد من املجاالت
ً
سابقا باسم الكونسولتاسيي بورو (مكتب
املعروفة
االستشارات) والعمل االجتماعي املتعلق باملدرسة.
تهدف فرق اآلباء واألبناء إىل ضمان مستقبل سعيد
وصحي لجميع األطفال ،تقدم هذه الفرق نفسها
كمورد يدعم ًّ
كل من أولياء األمور واألطفال .ولكن،
إذا شعروا أن مصلحة الطفل يف خطر ،يمكن لهذه
الفرق أن تعتمد نهجً ا ُ
تدخلِياً أكرث.
بينما يأخذ املهنيون أماكنهم ،تعرض ماريا،
املمرضة املكلفة بالشباب ،حالة فتاة تبلغ من العمر
 4سنوات .جاءت األم وابنتها للحصول عىل استشارة
صحية من طرف خدمات رعاية الشباب كما هو
جار به العمل ،وصلت الطفلة داخل عربة األطفال
وكانت متشبثة بأمها طوال فرتة االستشارة ،ويبدو
أنها كانت خائفة للغاية ،لقد تخلت عن األلعاب
املستخدمة لتقييم تطور الطفل بعد محاولة واحدة
فقط لوضع كتلة دائرية يف حفرة مستديرة .باإلضافة
إىل ذلك ،كانت الطفلة ،التي تغذت بأسلوب
الرضاعة الطبيعية حتى عمر  3سنوات؛ وبعد ذلك،

كانت تعتمد عىل األرز األبيض فقط ،تعاين من الوزن
الزائد .أخربت ماريا األم أنه بإمكانها مساعدتها،
ولكن األم رفضت.
«من أين هم؟» تسأل أينكا ،وهي مستشارة
خبرية يف فرق اآلباء واألبناء .تشري ماريا إىل أنهم
من بلد آسيوي ،تم اعتبار األمر صحيحً ا من دون
التشكيك فيه ،ولم يَنتج عنه أي أسئلة وتعليقات
أخرى .ماريا تواصل قصتها ،وتشري إىل أن «األم»،
وهي الطريقة الشائعة للمحرتفني لإلشارة إىل
مُ وكليهم ،عادت بعد أسبوعني مع «األب» ،الذي
كان ً
قلقا بشأن بكاء الفتاة املستمر يف املدرسة .وافق
األب واألم يف النهاية عىل مقابلة أحد مستشاري
تتذكر ماريا أنها كانت ًّ
حقا ُ
ّ
«تحفزهم
اآلباء واألطفال.
عىل تلقي املساعدة» ،قائلة« :يمكننا املساعدة يف
جعل طفلتك أقوى» .بعد ذلك االجتماع ،اتصلت
بالوالدين يوميًّا ،دون جدوى .أحست ماريا بقلق
متزايد وأنذرت طبيب العائلة املكلف بهذه األسرة
الذي وعد بدوره بتفحص األسرة.
جميع الحاضرين متفقون عىل أنه يجب القيام
بيشء ما ،إنهن يشاركن ماريا قلقها بشأن الصحة
الجسدية للطفلة والتطور النفيس واالجتماعي لها.
ما يثري قلقهم أكرث هو تج ّنب الوالدين املساعدة التي
ُقدمت لهم وعدم تجاوبهم رغم الجهود املتكررة
لالتصال بهم .يتفق الجميع عىل أنه منذ أن بدأت
الطفلة دراستها ،فإن املنطق ينص عىل أن املسؤول
األكرث مالءمة ملتابعة القضية هي مستشارة املدرسة
التي تنتمي إىل فرقة اآلباء واألبناء املعنية باألمر،
مريم ،التي لم تكن حاضرة خالل جلسة املناقشة،
والتي لم تقم بعد باالتصال بالوالدين .تأخذ أينكا
مرة أخرى زمام املبادرة« :يجب عىل مريم أن تخرب
الوالدين ببساطة :لقد تم إبالغنا بهذا الوضع ،ولدينا
مخاوف جدية».
إن سياسة فرق اآلباء واألبناء تعتمد عىل
التجاوب مع االحتياجات الخاصة للوالدين
(هولبفراخ) ،وتستخدم نهجا ينبني عىل القوة
الذاتية والطوعية (آيخن غراخت) ،وهذا النهج
يراهن عىل مسؤولية األب واألم ،وعىل قدراتهم
عىل املبادرة ،عوض االعتماد عىل مبادرات املهنيني
واالعتماد عىل موارد الدولة .وعىل الرغم من هذا،
فإن املساعدة «طوعية ولكن ليست اختيارية» .كما
تشري أينكا« :قد ترغب مريم يف الحصول عىل موافقة
الوالدين عىل املساعدة التي تريد تقديمها ،لكن إذا
استمروا يف رفض املساعدة ،يجب عىل مريم أن تخرب
فيليغثويس («أن تكون ساملًا يف بيتك» وهو خط
االتصال االستعجايل املخصص للتبليغ عن العنف

het kind in het geding is, kunnen professionals van het Ouder- en Kindteam
ook voor een meer interventionistische
koers kiezen.
Als de sessie van start gaat introduceert Maria, de jeugdverpleegkundige, de casus van een vierjarig meisje.
Moeder en dochter kwamen naar het
Ouder- en Kindteam voor een routinecontrole. Het meisje zat bij binnenkomst in een wandelwagen, klampte
zich tijdens het consult aan haar
moeder vast en leek heel angstig. Bij
een spelletje dat gebruikt wordt om de
ontwikkeling van kinderen te beoordelen, gaf ze het na één poging om een
blokje in het juiste gaatje te plaatsen
al op. Het meisje, dat tot haar derde op
borstvoeding had geleefd, en daarna
alleen op witte rijst, had overgewicht.
Maria bood de moeder hulp aan, maar
die wilde dat niet.
Maria wordt onderbroken door
Anke, een ervaren ouder- en kindadviseur. ‘Waar komen ze vandaan?’ vraagt
Anke. Maria noemt een Aziatisch land.
Dat wordt voor kennis aangenomen en
leidt niet tot verdere opmerkingen of
vragen. Maria vervolgt haar verhaal. Ze
geeft aan dat ‘moeder’, de gebruikelijke
manier waarop professionals naar hun
klanten verwijzen, twee weken later
terugkeerde met ‘vader’, die zich zorgen
maakte over het voortdurend huilen
van het meisje op school. De ouders
stemden er uiteindelijk mee in om een
ouder- en kindadviseur te ontmoeten.
Maria merkt op dat ze ‘ze echt moest
motiveren voor hulp’ en had gezegd:
‘We kunnen je helpen je kind sterker
te maken.’ Na het consult belde ze de
ouders dagelijks, zonder succes. Maria
werd steeds bezorgder en bracht de
huisarts van de familie op de hoogte,
die beloofde bij het gezin langs te gaan.

Op een donderdagmiddag komen professionals van één van de Amsterdamse Ouder- en Kindteams samen in hun
onlangs gerenoveerde gebouw voor
het tweewekelijkse casuïstiekoverleg.
Tijdens ‘casuïstiek’ kunnen ze advies
inwinnen bij collega’s over lastige
casussen. Deze overleggen zijn een
belangrijke gelegenheid voor uitwisseling in een organisatie die professionele
expertise en autonomie benadrukt. Het
team is georganiseerd in discussiegroepen van vijf of zes leden met verschillende professionele achtergronden.
Deze specifieke groep bestaat volledig
uit vrouwen, wat een indicatie geeft
van de opbouw van veel Ouder- en
Kindteams. Het team bevat een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en drie
ouder- en kindadviseurs, professionals
met pedagogische en maatschappelijk-werkervaring. De kinderpsycholoog
van de groep is afwezig.
De Ouder- en Kindteams bestaan
sinds januari 2015 en zijn ontstaan
toen, in het kader van een grote structuurwijziging en bezuinigingen, de
verantwoordelijkheid voor gespecialiseerde jeugdzorg werd overgeheveld
van het nationale naar het gemeentelijke niveau. In Amsterdam brachten de
nieuwe Ouder- en Kindteams eenvoudige jeugdzorg samen met bestaande
programma’s, zoals de uitgebreide
jeugdgezondheidsprogramma’s van
het consultatiebureau en het schoolmaatschappelijk werk. Het doel was de
jeugdzorg te vereenvoudigen, toegankelijker te maken en meer in te zetten
op preventie. De Ouder- en Kind Teams
streven naar een gezonde en veilige
jeugd voor alle kinderen. Ze presenteren zichzelf als een hulp voor, en ondersteuning aan ouders en kinderen. Als
ze het idee hebben dat het welzijn van
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 حتى لو،)املنزيل ووضع سالمة األطفال يف خطر
.أن هذا األمر غري محبذ من طرف اآلباء واألمهات
 اتفق.»«األمر متعلق بسالمة طفل يف هذه الحالة
الجميع عىل أن مريم عليها خوض املبادرة يف متابعة
هذه الحالة يف إطار املدرسة؛ ألنه من الواضح أن
 «علينا إثارة:األب واألم لن يقوما باملبادرة أنفسهما
. ُتع ِّقب اسيتري،»انتباههما
ً
،معقدا
يشغل أعضاء ِفرق اآلباء واألبناء موقعً ا
 يتناقض مع،يتحول باستمرار ويف بعض األحيان
 إنهم موجودون هناك:رغبات اآلباء واألمهات
ً
 حُ رّاس للطفل-أيضا ولكنهم،لدعم أولياء األمور
 وتوضح،ويمثلون نظام مراقبة لضمان سالمة الطفل
حالة ماريا أن مصلحة الطفل قد تصبح نقطة نزاع
 ومربرًا التباع نهج مهني،بني املهنيني وأولياء األمور
 إن إمكانية حدوث مثل هذه.يفرض نفسه بالسلطة
التدخالت تطارد االجتماعات التي ُتعقد مع الوالدين
،الذين يجدون أنفسهم يف أوضاع غري مستقرة
 والذين يأتون من خلفيات،والذين يعيشون يف الفقر
، أو الحاصلني عىل مستوى تعليمي بسيط،مهاجرة
ُس ِّلط
َ  وهذا األمر ي.أو صحة عقلية أو بدنية ضعيفة
الضوء عىل الدور املتناقض للمهنيني الذين يشتغلون
.داخل فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام

Ouder- en Kindteam professionals tijdens
hun tweewekelijkse casuïstiekoverleg in
Amsterdam-Noord.
مواد إعالمية من منظمات الرعاية االجتماعية يف املكاتب التابعة
.لفرق اآلباء واألبناء يف شمال أمسرتدام
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ten opzichte van ouders: zij zijn er om
ouders te ondersteunen, maar ook om
het belang van het kind te bewaken, en
ze zijn onderdeel van een systeem dat
op de veiligheid van kinderen toeziet.
Maria’s casus laat zien dat het belang
van het kind een conflictpunt tussen
professionals en ouders kan worden, en
een krachtigere professionele aanpak
kan rechtvaardigen. Het risico op dergelijke interventies hangt als een schaduw over gesprekken met kwetsbare
ouders – mensen die in armoede leven,
een migrantenachtergrond hebben,
laaggeschoold zijn of een zwakke geestelijke of lichamelijke gezondheid hebben. Het laat de ambivalente en soms
tegenstrijdige rol van professionals van
het Ouder- en Kinderteam goed zien.

 من أجل وضد اآلباء واألمهات، العمل مع:أمسرتدام
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Alle aanwezige professionals zijn
het erover eens dat er iets moet gebeuren. Ze delen Maria’s zorgen over de
gezondheid en de psychosociale ontwikkeling van het kind. Wat hen het
meeste zorgen lijkt te baren, is dat de
ouders de geboden hulp en het contact
afhouden. Ze zijn het er allemaal over
eens dat, nu het meisje met school is
begonnen, de ouder- en kindadviseur
van de desbetreffende school, Miriam,
de meest logische persoon is om de
zaak op zich te nemen. Miriam, die
geen lid is van deze casuïstiekgroep,
heeft nog geen contact met de ouders
gelegd. Anke neemt opnieuw de leiding: ‘Miriam moet gewoon tegen de
ouders zeggen: “We zijn op de hoogte
gebracht van deze situatie en we hebben ernstige zorgen”.’
De Ouder- en Kindteams leggen de
nadruk op de hulpvraag en behoeften
van ouders en kinderen, en gaan uit
van een eigen-krachtbenadering die
de eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en het netwerk van de ouders
aanspreekt in plaats van professionele
ondersteuning. Hulp is echter vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zoals Anke
opmerkt: ‘Miriam wil misschien dat
ouders het eens zijn met de hulp die
ze wil bieden. Maar als ze hulp blijven
weigeren, moet Miriam Veilig Thuis
(het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op de hoogte stellen,
ook al zullen de ouders het niet leuk
vinden. Dit is een veiligheidsprobleem.’
Iedereen is het erover eens dat Miriam
op school een proactieve houding aan
moet nemen, omdat deze ouders niet
uit eigen beweging komen. ‘Je moet ze
tackelen,’ zegt Esther.
Leden van de Ouder- en Kindteams
nemen een ingewikkelde, wisselende en soms tegenstrijdige positie in

:باريس
تمكني وتقوية اآلباء
واألمهات
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املالبس الخاصة باألطفال يف مكتبة لأللعاب يف شمال شرق
باريس .توفر املكتبة مساحة كبرية ،مجهزة بمجموعة كبرية من
األلعاب ،حيث يمكن للوالدين واألطفال اللعب واللقاء خارج
املنازل التي تكون يف غالب األحيان ضيقة جدا .من خالل إشراك
رموز تمثل مختلف الثقافات و األصول التي ينتمي إليها اآلباء
واألمهات و األبناء ،عىل سبيل املثال ،اللباس املصنوع من النسيج
األفريقي ،يعمل املختصون يف املكتبة عىل خلق مساحة يشعر
فيها جميع اآلباء واألمهات واألطفال يف الحي بالرتحاب ،و بأنهم
ممثلون عىل أكمل وجه.

Verkleedkleren voor kinderen in een speelotheek (ludothèque) in Noordoost Parijs. De
speelotheek is een ruimte waar ouders met
hun kinderen met speelgoed en spellen kunnen
komen spelen tegen een inkomensafhankelijk
tarief. Door verwijzingen naar verschillende
culturen en achtergronden te incorporeren,
bijvoorbeeld deze jurk van Afrikaanse stof,
willen de medewerkers van de speelotheek een
inclusieve ruimte creëren waar iedereen zich
welkom voelt.
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«املدرسة مؤسسة .بالطبع ،يجب أن تتغري وتتطور،
لكن بعض الناس يرغبون يف تغيري املدرسة إىل
معايريهم :هذا لن يحدث ً
ُصرّح أوري ،املعالج
أبدا» .ي ِ
األسري الذي يقود مجموعة املناقشة الخاصة باآلباء
واألمهات والتي يديرها مركز اجتماعي يف حي سكني
اجتماعي يف شمال شرق باريس ،ويتابع بحزم:
«املدرسة ال تتكيَّف ً
أبدا مع الطفل ،يجب عىل األسرة
التك ُّيف مع املدرسة».
موضوع اليوم هو القانون الذي يؤطر مسؤوليات
وحقوق الوالدين ،هذه قضايا ملحة يف حي يعاين
من تدخالت الشرطة املتكررة ،وتجارة املخدرات
والغياب املدريس .مجموعة من املراهقني والشباب
حاضرون يف القاعة مع أولياء أمورهم ،جميعهم
من أصول إفريقية من بلدان الصحراء الجنوبية أو
من أصول مغاربية .يجلسون جنبًا إىل جنب مع
اجتماعيي من املركز ،باإلضافة إىل خبري
لي
ّْ
عامِ ْ
قانوين تمت دعوته ،وعامل اجتماعي مكلف بالحي،
حول الطاولة املستديرة؛ يأكلون البيتزا التي يقدمها
املركز وسط الغرفة املضيئة ذات التفاصيل الرتيبة:
الجو غري رسمي .يف هذا الحي ،يعرف األشخاص
ً
بعضا عن كثب ،والعمال االجتماعيون
بعضهم
الذين يعملون يف املركز منذ أكرث من عشر سنوات،
منسجمون ًّ
جدا مع النسيج االجتماعي للحي.
يستقر النقاش بسرعة عىل النظام املدريس،
حيث يشرع اآلباء واألمهات يف الحديث عن طرائفهم
مع إهانات املعلمني والعاملني يف برامج األنشطة
املوازية للدراسة الرسمية ويستفسرون عما يمكنهم
فعله عندما تبدو املدارس متلهفة أكرث من الالزم
لوضع أطفالهم عىل املسار املهني ،وهو األمر الذي
غالبًا ما ينظر إليه اآلباء واألمهات عىل أنه فشل
وتدن ألطفالهم إىل املستوى األقل قيمة يف مسارهم
ٍ
الدرايس .يشرح أوري (الخبري القانوين) القوانني
ً
مؤكدا
واإلجراءات والهياكل الهرمية البريوقراطية،
عىل الحقوق التي يتمتع بها اآلباء واألمهات والتالميذ
داخل هذا النظام ،والخطوات التي يمكنهم اتخاذها.
فاطمة ،موظفة مكلفة باألسر يف املركز ،التي غالبًا
ما يأيت إليها اآلباء واألمهات من أجل طلب املساعدة
عندما يواجهون نزاعات داخل املدرسة أو عندما
يحتاجونها كمرافقة لهم خالل الجلسات التأديبية،
تكتب وتد ِّون بشغف ما يقوله أوري.
تم تطوير معظم مشاريع دعم اآلباء واألمهات
يف شمال شرق باريس من خالل تركيز أوسع عىل
عدم املساواة واألحياء املحرومة واملُهَ مشة .بالنسبة
للمهنيني مثل فاطمة( ،حرفيًّا) الوقوف إىل جانب
اآلباء املهاجرين يف إجراءاتهم أو خالل تعاملهم مع

مؤسسات الدولة والتوسط لهم يف إطار ما يصفه
بعض املهنيني بأنه نظام «عنيف» ،يُعَ ُّد من الجوانب
الرئيسية لعملها .عىل الرغم من أن العديد من
املهنيني كانوا يأملون يف أن يتمكنوا يف نهاية املطاف
من تغيري النظام ،فإن مهمتهم يف مساعدة اآلباء
واألمهات عىل التعامل مع املؤسسات تتطلب منهم
ً
توازنا يف أهدافهم.
أن يكونوا أكرث براغماتية وأكرث
باالعتماد عىل تجاربهم الخاصة كآباء وأمهات
مهاجرين ،يدرك فاطمة وأوري شعور الظلم الذي
يُحس به أولياء األمور .خالل اجتماعات مجموعة
املناقشة ،يُصرح أوري وفاطمة أن الشرطة ،يف كثري
من األحيان ،تكون بالفعل عنصرية ،ويعرتفون أن
درّسني «دنيئني ًّ
جدا» ،ويؤكدون عىل أن
بعض امل ُ ِ
املدرسة هي مؤسسة تحتاج إىل التغيري .ومع ذلك،
فقد أرادوا ً
أيضا مساعدة اآلباء الذين يكافحون من
أجل منع وإنقاذ أطفالهم من الغياب املدريس أو
التورط يف الجريمة ،بأمل مساعدتهم يف استعادة
السيطرة عىل مسار حياة أطفالهم .ينصح أوري
وفاطمة اآلباء واألمهات بأهمية الحفاظ عىل االتصال
باملدرسة ،ويحذرونهم من خطر تحويل املدرسة إىل
«عدو» لهم إذا ما هم شجعوا السلوكيات السلبية
ألطفالهم ،من خالل التأكيد عىل أهمية مواصلة
اآلباء واألمهات مجهوداتهم وضرورة عدم االنقالب
ضد النظام لوحدهم .يؤكد أوري« :بهذا الشكل ً
أيضا
يمكن لجمعية مثل هذا املركز أن تساعد :من املمكن
املشاركة والعمل معً ا ،وخلق التضامن داخل الحي».
سياسة دعم اآلباء واألمهات يف فرنسا ترتكز
عىل منظور عاملي وتحرري قوي .تهدف هذه السياسة
إىل مساعدة اآلباء واألمهات عىل إيجاد الدعم فيما
بينهم ،وتعمل حتى يتم االعرتاف باآلباء واألمهات
كفاعلني أساسيني يف تطوير أساليب الرتبية وأنماط
األبوة واألمومة .يف باريس ،يقوم مهنيو دعم اآلباء
واألمهات بدعم هذه السياسة بطموح واضح :هو
تمكني وتقوية الطبقة العاملة من اآلباء واألمهات
املهاجرين خالل لقاءاتهم مع مؤسسات الدولة .إن
تحويل تجارب اآلباء واألمهات الفردية إىل تجربة
جماعية وعلنية يُنظر إليه عىل أنه أسايس ،كما يؤكد
أوري« :كفرد ضد الدولة ،ال حيلة لك سوى أن
تخسر» .هكذا تصور أوري وفاطمة هدف مجموعة
املناقشة :توفري مساحة للتفكري ومشاركة املوارد،
حيث يُمكن لآلباء واألمهات أن يشعروا أنهم ليسوا
وحدهم .ولكن املفارقة يف األمر هو أن محاوالت
املهنيني يف نشر الوعي والتضامن وقيم التشارك ضد
الظلم املؤسيس وعدم املساواة ،ينتج بدوره ويؤكد
عىل سلطة املؤسسات التي ال ترحم األفراد.

van het onderwijssysteem. Ori en de
juridische expert leggen de regels, procedures en bureaucratische hiërarchie
uit, benadrukken de rechten die ouders
en leerlingen hebben en geven aan welke stappen zij kunnen nemen. Fatima,
de gezinswerker van het buurthuis die
regelmatig door ouders wordt gevraagd
om te helpen in hun conflicten met
school of om mee te gaan naar disciplinaire hoorzittingen, maakt ijverig
aantekeningen.
Voor opbouwwerkers in buurthuizen en lokale organisaties in het
noordoosten van Parijs zijn activiteiten
gericht op ouders en ouderschap onderdeel van hun overkoepelende missie
om te strijden tegen ongelijkheid en
uitsluiting in achterstandswijken. Het
(soms letterlijk) bijstaan van migrantenouders in hun omgang met instanties en het weerbaar maken van ouders
tegen het ‘systeem’ en de uitsluiting en
vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden, behoort voor veel professionals tot de kern van hun werk.
Hoewel veel professionals hopen
via hun werk uiteindelijk de houding
van instanties zelf te veranderen,
vereist hun dagelijks werk met ouders
een meer pragmatische benadering.
Puttend uit hun eigen ervaringen als
ouder met een migratieachtergrond,
onderkennen Fatima en Ori het onderhuidse gevoel van veel ouders onheus
bejegend of gediscrimineerd te worden. Tijdens discussies bevestigen ze
bijvoorbeeld dat de politie inderdaad
vaak racistisch is, dat sommige leraren
inderdaad ‘klootzakken’ zijn, en dat het
schoolsysteem inderdaad moet veranderen. Tegelijkertijd willen ze ouders
ook helpen weer grip te krijgen op hun
kinderen die dreigen van school te
moeten of in de criminaliteit te belan-

‘De school is een instituut’, benadrukt
Ori, de gezinstherapeut die de praatgroep voor ouders in het buurthuis
leidt. ‘En ja, de school moet veranderen
en zich ontwikkelen. Maar sommige
ouders willen de school aanpassen aan
hun maatstaf: dat zal nooit lukken. De
school zal zich nooit aanpassen aan het
kind. Het is het kind dat zich aanpast
’aan de school.
De discussie gaat vandaag over de
wet en de verantwoordelijkheden en
rechten van ouders. Het zijn belangrijke
thema’s in deze achterstandsbuurt in
het noordoosten van Parijs, die lijdt onder regelmatige politie-invallen, drugshandel en schooluitval. Zo’n tien jongeren en een handjevol ouders zijn op
komen dagen; allemaal hebben ze een
sub-Sahara of Noord-Afrikaanse achtergrond. Samen met twee medewerkers
van het buurthuis, een uitgenodigde
juridisch expert en een straatcoach
zitten ze aan de tegen elkaar geschoven
tafels in het wat beduimelde lokaal van
het buurthuis. In het schijnsel van het
TL-licht eten ze de afhaalpizza’s die het
buurthuis verzorgt tijdens avondactiviteiten. De sfeer is informeel. Dit is
een buurt waar iedereen elkaar kent
en de opbouwwerkers, die al meer dan
tien jaar in het buurthuis werken, zijn
bekende gezichten in de buurt.
De discussie gaat al snel over ‘de
school’, oftewel het publieke onderwijssysteem. De ouders vertellen anekdotes
over leraren die leerlingen denigrerend toespreken of uitschelden en over
nalatigheid van de naschoolse opvang.
Ze vragen wat ze kunnen doen als ze de
school ervan verdenken hun kinderen
automatisch, op basis van hun achtergrond, een vmbo-advies te geven, iets
wat ouders ervaren als het delegeren
van hun kinderen naar de onderkant
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Gedoneerde kinderkleding in de ontvangstruimte van een buurthuis, een van de vele kleinschalige solidariteitsinitiatieven die het buurthuis
organiseert. Zoals de tekst op het raam toelicht,
kunnen ouders kinderkleding gratis meenemen
en zelf kleding doneren of ruilen.
 وهي،حملة تربع بمالبس األطفال يف فضاء مركز اجتماعي
 يشرح النص.واحدة من مبادرات التضامن التي يديرها املركز
 يمكن لألشخاص «الحصول» عىل املالبس،املعلق عىل النافذة
ً
 و «التربع» باملالبس التي توقفوا عن استخدامها أو،مجانا
.«استبدالها» بأخرى
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den. Zo adviseren ze ouders met klem
om actief contact te zoeken met school,
en waarschuwen ze ouders om niet de
negatieve houding van hun kinderen
jegens school te legitimeren door zelf
de school tot vijand te maken. Als ouder
mag je niet opgeven, maar moet je je
ook niet in je eentje tegen het systeem
keren, zo luidt de boodschap van Ori.
‘Dat is ook hoe een buurthuis kan helpen: hier kun je informatie uitwisselen
en samenwerken, solidariteit in de
buurt creëren.’
Het Franse beleid voor opvoedondersteuning is niet zozeer gericht op
opvoeden als op de emancipatie van
ouders. Het heeft tot doel het ouders
mogelijk te maken elkaar te ondersteunen en zelf activiteiten en projecten te
ontwikkelen die het zelfvertrouwen
van ouders bevorderen. In de achterstandswijken in het noordoosten van
Parijs, waar het gros van de projecten
voor ouders gedragen wordt door lokaal
opbouwwerk en lokale stichtingen,
krijgt dit beleidsdoel een specifiekere
invulling: het weerbaar maken van
kansarme (migranten)ouders in hun
relatie met instanties. Cruciaal hierin
is het vertalen van individuele ervaringen naar een gedeelde ervaring en
collectief doel, want, in de woorden van
Ori: ‘Als individu tegen de overheid,
kun je alleen maar verliezen’. Voor Ori
en Fatima dient de praatgroep dan ook
als een moment van reflectie en uitwisseling waar ouders kunnen ervaren dat
ze er niet alleen voor staan. Paradoxaal
genoeg bevestigen zij met hun nadruk
op collectief bewustzijn en solidariteit
ten opzichte van institutioneel onrecht
en ongelijkheid tegelijkertijd ook juist
de onontkoombare macht van de overheid en instanties ten opzichte van het
individu.

Parijs: Het empoweren van ouders

 تمكني وتقوية اآلباء واألمهات:باريس

Het kantoor van een gezinswerker in een
buurthuis. De muren zijn versierd met presentielijsten en planningsoverzichten, posters en
flyers voor culturele activiteiten, foto’s van de
familie-uitjes van het buurthuis en tekeningen en creatieve projecten van de kinderen
in de huiswerkbegeleidingsklas. Het huiselijke en persoonlijke karakter van het kantoor
illustreert de intimiteit en informaliteit in de
relaties tussen professionals en de gezinnen
met wie zij werken.
 تزدان جدران املركز.مكتب أحد العاملني باملركز االجتماعي
بمنشورات إدارية وملصقات تعلن عن األنشطة الثقافية وصور
 والرسومات واملشاريع اإلبداعية التي يقوم بها،الرحالت العائلية
 وهذا يدل عىل الرتابط.األطفال يف حصص دروس الدعم الرتبوي
.الشخيص الذي يجمع بني املختصني والعائالت باملركز االجتماعي

Een ideeënbus in een buurthuis dat ook een
kinderdagverblijf runt. De tekst luidt: ‘Uw
ideeën, uw wensen, uw behoeften’. Het achterhalen van de behoeften van gezinnen en hen
actief deel laten nemen aan het ontwikkelen
van acties en projecten – niet ‘voor’ maar ‘met’
buurtbewoners werken – zijn belangrijke richtlijnen in het opbouwwerk in Parijs.
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صندوق االقرتاحات يف فضاء مركز اجتماعي يضم مرفق
، رغباتك، «أفكارك: يقول النص.رعاية األطفال خالل النهار
 إن توضيح حاجات العائالت وتحويل العائالت إىل.»احتياجاتك
 أي بمعنى آخر،مشاركني فعالني يف تطوير األنشطة واملشاريع
التنظيم «مع» وليس «من أجل» املقيمني يف الحي؛ يمثل قيمة
.من القيم املهمة يف عمل املنظمني املجتمعيني
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مرتني يف األسبوع ،تصل املتطوعات وجميعهن
دروسا مجانية يف اللغات
نساء ،إىل جمعية تقدم
ً
إىل األمهات املهاجرات يف املدرسة االبتدائية يف الحي.
يف البهو ،ي َُقمن بإعداد طاولة صغرية وورقة لتسجيل
الحضور .تبدأ الطالبات يف التدفق إىل القاعة.
الطالبات نساء بالغات ،وأغلبيتهن من أصل مغربي
أو مصريُ ،ي ِقمن يف مجمع اإلسكان االجتماعي
يف وسط هذا الحي الذي يقع يف الهامش الشمايل
الغربي للمدينة .تصل النساء وهن يَجرّن عربات
أطفالهن ويحملن زجاجات الحليب .يف هذه األثناء،
تتوجه املتطوعات األخريات إىل الطابق العلوي،
إىل جناح فارغ يف املدرسة إلعداد الدروس التي تم
تحضريها من قبل بتأطري من املُدرسني ،أو يقمن
بتحويل األقسام الدراسية الرتيبة إىل غرف للعب أو
غرف للحضانة من أجل االعتناء باألطفال عىل حني
ما تنتهي األمهات من دروسهن.
يف صباح هذا اليوم الرمادي من شهر نوفمرب،
تدخل ماريسا ،إحدى املتطوعات الرئيسيات إىل غرفة
الحضانة ،حيث تلعب أربع متطوعات مع األطفال.
تعلن عن حمل جديد بني «سيداتنا» ،سيكون هذا
الطفل الرابع للطالبة .تقول فرانشيسكا ،مؤسسة
الجمعية وإحدى املتطوعات يف غرفة األطفال ،أنه
عندما ُولِد طفلها الرابع ،فكرت« :هنا ينتهي كل
يشء ،لن أعمل مجد ًدا!» ،ولكنها سرعان ما عقبت:
«ولكني أستطيع أن أفعل هذا» ،مشرية إىل تأسيس
الجمعية وعملها هناك.
ترعرعت فرانشيسكا يف جهة من الحي تنتمي إىل
الطبقة الوسطى وعاشت هناك طوال حياتها ،وهي
حاصلة عىل شهادة جامعية يف األدب الكالسييك
كانت تعتزم استخدامها للتدريس باملدرسة الثانوية.
عندما أصبحت أمًّ ا ،مثل العديد من النساء يف
إيطاليا ،وجدت صعوبة يف الجمع بني العمل
ومتطلبات الحياة األسرية .مع ُّ
تغي حيِّها بسبب
الهجرة ،قررت أن تستثمر طاقتها يف ما كانت تعتربه
مشكلة متنامية :االنعزالية التامة بني اإليطاليني
واملهاجرين املقيمني يف نفس الحي ،ومعظمهم من
أصل مغربي أو مصري« :لقد شعرت باالشمئزاز
من فكرة أن أطفايل سيكربون يف حي مثل هذا:
هنا األوروبيون ،هناك العرب» .عبأت فرانشيسكا
صديقاتها ومعارفها ،عىل أساس تطوعي ،لتأسيس
وإدارة الجمعية .عندما تحدثت عن تأثري عمل
الجمعية داخل الحي ،وصفت ما اعتربته أحد
أكرب نجاحات الجمعية :دينا ،املنحدرة من مصر،
وواحدة من املشاركات األوائل يف مدرسة األمهات
املهاجرات .تجزم فرانشيسكا أن الجمعية ساعدت

يف «إخراج دينا من حالة خجل مخيفة ،مسكينة،
كانت أُمية تقريبًا ،ال يمكنني أن أجزم أنها تتكلم
اإليطالية بطالقة ،لكنها تمكنت من أن تصبح مندوبة
مع أولياء أمور املدرسة ،إىل جانب أمهات إيطاليات
أخريات».
ال يقتصر إخراج النساء من املجال الخاص
املنزل -إىل املجال العام األكرث حيوية ومنحهنً
نشاطا عىل األمهات املهاجرات
الفرصة لتكن أكرث
اللوايت أتني لتعلم اللغة اإليطالية فقط ،تصف
فرانشيسكا التحوالت التي مر َ
ّت بها عدد من
املتطوعات اإليطاليات ،وهي من ضمنهن .بعد أن
اشتغلت ملدة ثمان سنوات يف الجمعية ،وبما أن
أوالدها قد كربوا اآلن ،بدأت فرانشيسكا يف العمل
يف جمعية تعاونية غري ربحية .السنوات التي
قضتها تعمل من دون َّ
مرتب ساعدتها عىل اكتساب
مهارات جديدةَّ ،
ومكنتها من «تطوير نفسها مهنيًّا».
املتطوعات األخريات كذلك مررن بنفس التجربة،
حيث انتقلن من دورهن يف االعتناء باألوالد ،أو
ً
نشاطا يف
األزواج أو املسنني يف املنزل ،إىل دور أكرث
الجمعية ،كما تشري فرانشيسكا .من خالل هذه
النقلة ،تقول فرانشيسكا ،إنهن اكتسنب «الكثري
من احرتام الذات» ،ويف نهاية املطاف مررن بنفس
«التحول الذي مرت به دينا».
ترى املتطوعات يف املدرسة أنهن يقدمن باملجان
خدمات اجتماعية تفشل الدولة يف توفريها .االعتناء
بأطفال األمهات املهاجرات كان بالنسبة إليهن
مستوحى من تجاربهن املنزلية وفرصة المتداد هذه
التجارب .زيادة عىل هذا ،فإن العمل التطوعي يمثل
ً
مسلكا لالحرتافية واكتساب خربة
بالنسبة لهن
مهنية ،خاصة بالنسبة ملدريس اللغة .كما أن التطوع
يساعدهن عىل اكتساب خربة قيادية ،حتى وإن
لم يكن هذا األمر ال ُيدِ ُّر أي دخل عىل املتطوعات.
باإلضافة إىل هذا ،يعطي العمل التطوعي لهؤالء
النساء اسرتاحة من املسؤوليات املنزلية .يف هذا
السياق ،تنتمي كل من املشاركات واملتطوعات إىل
املسار الجديد الذي يتماىش مع النماذج الجديدة
للرعاية االجتماعية واملواطنة يف إيطاليا ،وينتج
عن هذا خروج هؤالء النساء من املجال الخاص،
وولوجهن إىل املجال العام« .مدرسة األمهات»
ُتس ِّلط الضوء عىل دينامية خاصة يف نموذج الرعاية
االجتماعية اإليطايل الجديد .من خالل دعم األمهات
املهاجرات لتحقيق االستقالل الذايت يف بلد جديد،
تستفيد املتطوعات اإليطاليات من نفس برامج
الرعاية االجتماعية التي شاركن يف إنشائها.

wen in Italië moeilijk om haar werk
te combineren met het gezinsleven.
Toen migratie de buurt om haar heen
veranderde, besloot ze haar energie te
besteden aan wat zij als een groeiend
probleem beschouwde: de duidelijke
scheiding tussen Italianen en veelal
Egyptische en Marokkaanse migranten in de buurt. ‘Ik walgde van het idee
dat mijn kinderen in zo’n buurt zouden
opgroeien: hier zijn de Europeanen,
hier de Arabieren.’ Francesca betrok
haar vriendinnen en kennissen bij het
oprichten en runnen van de stichting,
allemaal op vrijwillige basis. Reflecterend op de impact, beschrijft ze wat
ze als een van de grootste successen
van de stichting beschouwt. Dina, van
oorsprong uit Egypte, was een van de
eerste deelnemers van de school voor
migrantenmoeders. De school, aldus
Francesca, hielp ‘Dina uit een monsterlijke verlegenheid, het arme ding. Ze
was haast ongeletterd, maar nu, nou,
ik wil niet zeggen dat ze goed Italiaans
spreekt, maar ze is wel klassenmoeder
geworden, samen met een Italiaanse
moeder’.
Dit effect, waarbij vrouwen verleid
worden om uit de privésfeer te komen
en een meer actieve rol in de gemeenschap aan te nemen, bleef niet beperkt
tot de migrantenmoeders die Italiaans
kwamen leren. Volgens Francesca
hebben ook de Italiaanse vrijwilligers,
waaronder zijzelf, een verandering
ondergaan. Na acht jaar lang leiding
te hebben gegeven aan de stichting,
en nu haar kinderen ouder zijn, is ze
voor een non-profit coöperatie gaan
werken. Tijdens haar jarenlange vrijwilligerswerk heeft ze nieuwe vaardigheden opgedaan en is ze ‘professioneel
enorm gegroeid’. Andere vrijwilligsters hebben een vergelijkbaar traject

Twee keer per week komen de vrijwilligers van een stichting die gratis
taallessen aanbiedt aan migrantenmoeders naar een basisschool in een
buurt in het noordwesten van de stad.
Ze zetten een kleine tafel met een aanwezigheidslijst neer in de lobby. Hun
studenten, volwassen vrouwen overwegend met een Egyptische of Marokkaanse achtergrond die in de sociale
huurwoningen in de buurt wonen,
druppelen binnen. De vrouwen dragen
hun kinderwagens de trap op terwijl
ze melkflesjes vasthouden of een kleuter aan de hand meenemen. Andere
vrijwilligers zijn alvast naar boven,
naar een lege vleugel van de school,
om de saaie klaslokalen klaar te maken
voor de lessen die ze samen met hun
collega-docenten hebben voorbereid, of
om ze om te vormen tot speelkamers of
crèches waar ze de jonge kinderen van
de vrouwen opvangen tijdens de les.
Op deze grijze morgen in november
komt Marisa, een van kernvrijwilligers, de kamer binnen waar vier vrijwilligers met de kinderen spelen. Ze
brengt nieuws van een nieuwe zwangerschap onder ‘onze dames’. Dit is het
vierde kind van de leerling in kwestie.
Francesca, de oprichter van de stichting en een van de vrijwilligers in de
geïmproviseerde crèche, merkt op dat
zij bij haar eigen vierde kind dacht,
’!‘Dit is het, ik ga nooit meer werken
‘Maar,’ voegt ze toe, ‘ik kan dit doen’,
verwijzend naar het oprichten van de
stichting.
Francesca heeft haar hele leven in
het middenklasse-gedeelte van de wijk
gewoond. Ze heeft een universitair
diploma in klassieke talen waarmee ze
les wilde gaan geven op de middelbare school. Toen ze eenmaal kinderen
kreeg, vond ze het zoals zo veel vrou-
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doorlopen, van een meer verzorgende
rol voor de kinderen, hun mannen en
ouders naar een steeds actievere rol in
de stichting. In die rol, zegt Francesca,
hebben zij een ‘flinke dosis zelfvertrouwen’ gekregen en ondergingen
‘dezelfde verandering als Dina’.
De vrijwilligers in de school zagen
hun werk als een noodzakelijke voorziening die de falende overheid niet
kon bieden. Het oppassen op de kinderen van de migrantenmoeders lag
in het verlengde van hun zorgtaken
thuis, maar vrijwilligerswerk was,
met name voor de taaldocenten, ook
een manier om professionele vaardigheden op te doen, hoewel dat lang niet
altijd tot betaald werk leidde. Het was
ook een welkome onderbreking van
hun huishoudelijke taken. In die zin
deelden vrijwilligers en deelnemers
een traject dat past bij de logica van
het nieuwe denken over welzijn en
burgerschap in Italië. Dit traject leidde
beide groepen uit de privésfeer naar de
publieke sfeer.
De school voor moeders belicht een
kenmerkende dynamiek van het nieuwe Italiaanse welzijnslandschap. Vrijwilligers helpen migrantenmoeders
autonoom te worden in een voor hen
nieuw land en plukken de vruchten
van de ervaring die zij in die context
opdoen.
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Leerlingen van de Italiaanse school voor
moeders dragen hun kinderen over aan de
zorg van vrijwilligers voor ze naar hun les
gaan.
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Ontmoetingen tussen professionals en ouders werden
vaak gekenmerkt door onzekerheid. Dergelijke ontmoetingen waren voor ouders en professionals een moment
van complexe onderhandeling en diepe emotionele betrokkenheid. De dilemma’s die inherent waren aan opvoedontmoetingen bieden inzicht in de verzorgingsstaat
in het huidige Europa. Voor ouders waren ontmoetingen
met docenten, jeugdhulpverleners en maatschappelijk
werkers een kans om toegang te krijgen tot voorzieningen en een betere toekomst voor hun kinderen te verwezenlijken. Welke steun en voorzieningen verwachtten
ouders van de overheid? Wat deden zij om toegang te
krijgen tot voorzieningen en professionals te overtuigen
?van hun visie op wat het beste is voor hun kinderen
Ouders moesten omgaan met docenten, maatschappelijk werkers, en immigratieambtenaren die beslisten
of zij al dan niet toegang kregen tot voorzieningen en
andere middelen. De opvoedondersteuners in dit onderzoek hadden meestal niet zo’n machtspositie. In de drie
locaties werkten professionals vanuit een ideologie van
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نادرًا ما كانت املقابالت بني املهنيني وأولياء األمور تتم بشكل واضح،
مؤكد وصريحً .
بدل عن ذلك ،كانت هذه اللقاءات يف الغالب بالنسبة
لكل من اآلباء واملهنيني الذين عملنا معهم ،موضوع مفاوضات معقدة
ومجهود شخيص كبري من الطرفني .املعضالت التي تنتج عن املقابالت بني
املهنيني وأولياء األمور تشكل جزءً ا من الخطاب الدائر حول دولة الرعاية
االجتماعية يف أوروبا اليوم .بالنسبة لآلباء واألمهات ،كانت اللقاءات
التي تجمعهم مع املدرسني ،أو املختصني يف دعم الشباب ،والعاملني
االجتماعيني تدور حول السعي وراء الحصول عىل الخدمات االجتماعية
والرغبة يف ضمان مستقبل جيد ألبنائهم .ما هي أشكال الدعم والخدمات
والحقوق التي توقعها اآلباء واألمهات من الدولة؟ كيف كانوا يعملون
للوصول إىل هذه الخدمات وإقناع املهنيني بأفكارهم فيم يخص االختيارات
األفضل ألطفالهم؟ يف كثري من األحيان ،كان عىل اآلباء واألمهات التفاعل
مع املعلمني أو األخصائيني االجتماعيني أو مسؤويل الهجرة الذين كانوا
يف موقع يخوِّل لهم منح أو حجب االمتيازات أو املوارد .املهنيون الذين
كانوا املحور الرئييس يف هذا البحث لم يستفيدوا من نفس التموقع ،ولم
يكونوا يف مركز سلطة يسمح لهم بتسهيل الخدمات لآلباء واألمهات .يف
ميادين البحث الثالث ،كان املهنيون ملتزمون ًّ
جدا بمبدأ املساواة ،حيث
كانوا يحاولون العمل جن ًبا إىل جنب مع اآلباء واألمهات ،عوض فرض
ً
أيضا -مرتبطة بمنطقمعايري محددة عليهم .مجهودات املهنيني كانت
معني للرعاية االجتماعية ،يرتبط بالتحفيز التفعييل لآلباء واألمهات،
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ومناهج قائمة عىل تكريس القوة الذاتية لآلباء واألمهات ،وأهداف متعلقة
بالتحرر املبني عىل املشاركة يف املجتمع ،وتدعيم تماسك وتالحم املجتمع.
كانت إحدى املعضالت األساسية لهؤالء املهنيني يف دعم اآلباء واألمهات
هي كيفية إقناع اآلباء واألمهات باملشاركة يف مشاريعهم وكيفية توجيههم
للمشاركة يف تحقيق أهدافهم.
عىل الرغم من هذا ،ويف كل مدينة ،كانت هناك مخاوف وتساؤالت
محددة حول هذه املعضالت العامة .يف ميالنو ،كان اآلباء واألمهات
يتعاملون مع دولة اجتماعية المركزية ومجَ َّزأة ،قامت بدورها بتفويض
العديد من الخدمات االجتماعية للمؤسسات غري الحكومية .ما بني الحيز
الضيق للخدمات واالمتيازات االجتماعية والحاجة امللحة لآلباء واألمهات
لهذه الخدمات ،كان عمل املهنيني مُ وجَّ ها بسياسات جديدة ،استهدفت
تكريس عالقات التضامن بني املواطنني كبديل مستدام اقتصاديًّا لدور دولة
ُ
عمل املهنيني مع األسر املهمشة اقتصاديًّا
الخدمات االجتماعية .استهدف
واجتماع ًّيا نهجا ينبني عىل نسج ممارسات عالئقية يف توفري الخدمات
االجتماعية تهدف يف الوقت نفسه إىل تقوية اآلباء واألمهات ،الذين يجب
عليهم تلبية طلبات عاجلة ومُ لِحّ ة ألسرهم يف إطار مجال عام يفتقر
للموارد العمومية.
يف باريس ،كان التواصل بني أولياء األمور املهمشني واملؤسسة
املدرسية محل اهتمام ومجهودات واستثمار مكثف .كان هذا األمر
واقعً ا مُ عاشا بالنسبة لآلباء واألمهات (املهاجرين) ،الذين يواجهون بيئة
بريوقراطية معقدة يف سعيهم إىل ضمان تعليم جيد من أجل أطفالهم.
كان هذا األمر ً
أيضا محل االهتمام الرئييس للجهات الفاعلة يف مجال
تحديد السياسة العامة ،الذي ارتأوا أن عملية تعزي َز الروابط واالتصال بني
األسر واملؤسسة املدرسية ،وكذلك تكريس دور اآلباء واألمهات كشركاء
قيِّمني يف تحديد مسارات تعليم أطفالهم ،ترتبط باألساس بمحاربة الفقر
وانعدام املساواة .بينما حاول أخصائيو دعم األبوة واألمومة يف املراكز
االجتماعية والجمعيات معالجة هذه املشاكل من خالل تنظيم مجموعات
الدعم ،واجه هؤالء األخصائيون يف نفس الوقت تحديات تتعلق بكيفية
استقطاب آباء وأمهات يواجهون العديد من الصعوبات يف حياتهم.
يف هولندا ،كانت فكرة دولة الرعاية االجتماعية مرتبطة بتحقيق
طموح شمل جميع األطراف يف االستفادة من الخدمات ،سواء عىل
مستوى نوعية الخدمات التي تقدمها أو عىل مستوى مدى استقطابها
للمجموعات التي بإمكانها االستفادة من هذه الخدمات .هذا األمر

gelijkwaardigheid en deden hun best om met ouders te
werken in plaats van hun eigen normen op te leggen.
Hun werk werd ook gevormd door nieuwe trends in het
denken over welzijnsvoorzieningen en de verzorgingsstaat, zoals benaderingen gebaseerd op activatie, eigen
kracht en emancipatie door participatie en het stimuleren van sociale cohesie. Eén van de centrale dilemma’s
voor professionals die opvoed- en ouderschapsondersteuning en jeugdhulp verleenden, was hoe zij ouders konden verleiden om mee te doen aan hun projecten en hoe
zij ouders konden meenemen in hun doelstellingen.
In elke stad kregen deze dilemma's een eigen invulling door de specifieke zorgen en vragen die daar
speelden. In Milaan, waar de overheid steeds meer voorzieningen afstoot, onderhandelden migrantenouders
met een gedecentraliseerde en gefragmenteerde verzorgingsstaat. Het werk van professionals werd gestuurd
door een nieuwe beleidslogica waarin solidariteit tussen
burgers als een financieel duurzaam alternatief op de
verzorgingsstaat werd gepresenteerd. De programma’s
die professionals aan hun steeds armer en diverser publiek voorstelden, waren gebaseerd op deze logica van
relationeel welzijnswerk die tot doel heeft ouders in hun
kracht te zetten en verantwoordelijk te maken.
In Parijs was de communicatie tussen kansarme
ouders en publieke instanties als de school een onderwerp van voortdurende zorg en inspanning. Dit gold
voor (migranten)ouders die in hun zoektocht naar goed
onderwijs voor hun kinderen te maken kregen met een
complex bureaucratisch landschap. Het gold ook voor
beleidsactoren, die het nader tot elkaar brengen van
gezinnen en school en het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij het onderwijstraject van hun kinderen
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يف الصفحتني التاليتني يمارس متطوع يف جمعية للطب النفيس يف شمال شرق باريس أساليب بديلة لتعلم مفردات اللغة مع طفل
ً  تلعب العائالت واملتطوعون ألعا ًبا تعاونية.ووالده خالل نشاط جماعي للفروض املنزلية لآلباء واألبناء
 وتكمن األهداف يف مساعدة.معا
 ودعم بعضهم البعض وتعزيز التعاون، ال سيما أولئك الذين لديهم تجارب سلبية أو متواضعة مع النظام املدريس الفرنيس،الوالدين
.بني الوالدين واألطفال عندما تصبح املدرسة مصدرا للصراع أو القلق

 معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية.٣

Volgende twee pagina’s Een vrijwilliger van een stichting gericht op het vergroten van psychische veerkracht in Noordoost Parijs laat aan een vader en zoon een alternatieve manier zien om
woordjes te leren tijdens een huiswerkcollectief voor ouders. Na het huiswerk spelen de gezinnen
en vrijwilligers samen spelletjes. Het doel is om ouders, en dan vooral die ouders die weinig of
negatieve ervaringen hebben met het Franse onderwijssysteem, te helpen om elkaar te steunen,
en om ouders en kinderen dichter tot elkaar te brengen wanneer school en huiswerk een bron van
spanning binnen een gezin is.

وضع الدولة الهولندية يف موقع إغراء وقلق يف نفس الوقت بالنسبة
 يف حني كان محرتفو دعم اآلباء واألمهات.لآلباء واألمهات املهاجرين
ً
تهميشا والعمل
يف أمسرتدام متحمسني بشدة ملساعدة أولئك األكرث
 فإنهم يف نفس الوقت لم يستبعدوا احتمال التدخل،لتحقيق احتياجاتهم
 عىل الجانب.بالسلطة عندما يتعلق األمر بسالمة ومصلحة األطفال
 كان اآلباء واألمهات يسألون أنفسهم باستمرار عما إذا كان املهنيون،اآلخر
ً
 وعن إن كانت الحلول التي يقدمونها،فعل يبتغون مصلحة أطفالهم
 كما كانوا دائمً ا منشغلني بتحقيق الوعود.لهم األنسب بالنسبة ألطفالهم
 فإن تجارب اآلباء واألمهات مع، وعالوة عىل هذا.التي يعدها بهم املهنيون
مختلف املؤسسات كانت دائمً ا تجعلهم يتساءلون عما إذا كانوا يُعاملون
 أم أن املعاملة التي يتلقونها كانت تتضمن أساليب عنصرية،معاملة عادلة
 اتسمت اللقاءات التي تدور حول تربية، يف هذا السياق.غري واضحة
ًّ  حيث أن،األطفال بانعدام الشفافية
كل من أولياء األمور واملهنيني حاولوا
.التأثري عىل نوايا وأفعال بعضهم البعض
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zagen als een belangrijk middel om armoede en ongelijkheid tegen te gaan. Professionals werkzaam in buurthuizen en bij lokale organisaties trachtten ouders hierin
te ondersteunen via praatgroepen. Zij worstelden met
de vraag hoe zij ouders met tal van urgente problemen
ertoe konden bewegen om tijd vrij te maken voor hun
groepsactiviteiten.
De Nederlandse verzorgingsstaat heeft de ambitie om alomvattend te zijn, zowel op het gebied van
voorzieningen, als op het gebied van toezicht. Deze
verzorgingsstaat was een object van verlangen én van
aanzienlijke zorgen voor migrantenouders. Jeugdhulpprofessionals in Amsterdam deden hun best om hulp te
bieden aan de meest achtergestelde ouders en om daadwerkelijk naast hen te staan, maar konden ook in het
gezinsleven ingrijpen vanuit een verantwoordelijkheid
voor het welzijn van de kinderen. Ouders vroegen zich
op hun beurt af of professionals wel echt het beste met
hun kinderen voor hadden, of de oplossingen die zij boden wel de beste waren en of professionals hun beloften
wel na zouden komen. Bovendien vroegen ouders zich
op basis van eerdere ervaringen met overheidsinstanties
af of zij wel eerlijk behandeld werden en niet te maken
kregen met subtiele vormen van alledaags racisme. Tegen die achtergrond probeerden ouders en professionals
elkaars bedoelingen en acties te peilen en te beïnvloeden
en kregen opvoedontmoetingen een ongrijpbaar en ondoorzichtig karakter.

:ميالنو
التوقعات
املنوطة بالخدمات
االجتماعية

105

 معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية.٣

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

104

Milaan:
Verwachtingen
van de
verzorgingsstaat

106

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

 .٣معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية

Milaan: Verwachtingen van de verzorgingsstaat

ميالنو :التوقعات املنوطة بالخدمات االجتماعية

107

عملت أمل ،وهي امرأة متزوجة وأم لثالثة أطفال يف
الثالثينات من عمرها ،لعدة أشهر من أجل تأجيل
إخالء عائلتها الوشيك من شقتهم يف ميالنو .قامت
بزيارات متكررة إىل مكتب املحكمة واألخصائيني
االجتماعيني ومركز اإلخالء ،يف كل مرة يأيت فيها
املأمور إىل الشقة ،كانت هي التي تتفاوض معه.
يف الصباح الذي كان من املُفرتض أن ي ِتمّ فيه
اإلخالء ،كانت أمل تنتظر املأمور يف بيتها .وهي تسمح
للمأمور بالدخول إىل شقتها الصغرية واملتهالكة،
يطلب منها هذا األخري أن تؤكد اسمها وتسمية
أطراف عائلتها .يشرع املأمور بعدها يف سؤالها« :هل
أنت مستعدة إلخالء الشقة؟» .تجيب أمل بحدة،
وهي ترتدي ما يبدو أنها مالبس البيت« :ال ،نحن غري
مستعدين» ،زيها املنزيل وحده يتضمن الجواب عىل
سؤال املأمور؛ يستطرد املأمور يف الحديث بقليل من
االقتناع« :لكن عليك أن تجدي ًّ
حل .هل تبحثني عن
شقة؟»« .نعم ،نحن نبحث عن شقة ،ولكن ال أحد
يريد كِراء منزله ألسرة معها أطفال» .يجيب املأمور
بحزم أكرث« :إذا لم يتم إخالؤك ،فإنك لن تستطيعي
االستفادة من السكن االجتماعي .عىل كل حال،
اليوم ال أستطيع فعل أي يشء؛ ألن الشرطة غري
متوفرة ،ولكن هذا اإلنذار يمنحك -بإمكاننا القول-
شهرين إلخالء املنزل» .يغادر املأمور املنزل ،وتبدو
عالمات االرتياح عىل وجه أمل التي تشرع يف التحدث
ِّ
ويعلق
ببهجة أكرث .يطل زوجها من الغرفة األخرى
بسخرية« :هل هذا كل ما يف األمر؟ اضطررت إىل أخذ
إجازة اليوم من أجل هذا فقط؟» .تأجيل عمليات
اإلخالء ممارسة شائعة يف النظام اإليطايل .بالنسبة
ألمل ،يمثل هذا التأجيل سمة من سمات النظام
يف إيطاليا ،خاصة عندما يتعلق األمر باملفاوضات
التي تجري حول خدمات الرعاية االجتماعية .هذه
املفاوضات تتطلب مهارات عالية يف التفاعل املباشر
مع ممثيل املؤسسات العامة.
يف األشهر التي سبقت إخالء عائلتها ،كانت
أمل مقتنعة بأن العاملني االجتماعيني يف مركز
اإلخالء يف ميالنو سيجدون ًّ
حل لها .وعىل الرغم
من أنهم أوضحوا أكرث من مرة أنهم غري قادرين
عىل مساعدتها ،اعتربت أمل هذا الرفض كجزء من
اسرتاتيجية تهدف إىل الحد من الطلبات الكثرية
لألسر التي تريد االستفادة من هذه الخدمات .يف
نهاية املطاف ،عندما تم إخالء أمل وأسرتها من
املنزل ،تم وضع أمل وأطفالها يف حي سكني بعيد
ًّ
جدا عن ميالنو .كانت أمل مصدومة ومتضايقة
من األمر ألن النظام لم يستطع إيجاد حل أنسب
لوضعيتهم السكنية .تتساءل« :كيف يمكنهم أن

يرتكوين وأوالدي يف الشارع؟».
عىل الرغم من قلة املوارد االجتماعية ،إال أن
العديد من األمهات املهاجرات تتوقعن الكثري عىل
مستوى الخدمات التي يجب عىل الدولة توفريها؛
وتضع الكثري من املسؤوليات عىل عاتق الدولة فيما
يخص واجباتها نحو املواطنني .بعض هذه التوقعات
مبنية عىل التناقضات التي توجد يف النظام نفسه.
عىل سبيل املثال ،تتساءل أمل« :ملاذا أطباء األسرة
ً
عيل
متوفرون بشكل يومي
ومجانا ،لكن يتعني ّ
االنتظار ألشهر طويلة إلجراء الفحوصات الطبية؟».
تجد أمل نفسها حائرة حول النظام الصحي الذي
يقوم بتغطية كل يشء ،باستثناء األسنان ،أو حول
قضية سياسات اإلسكان التي تحمي القاصرين
واألمهات ،ولكنها تقيص اآلباء .يف األخري ،كانت
أمل مقتنعة أن العائالت التي تم إخالؤها يمكن
لها الحصول عىل السكن االجتماعي بعد بضعة
أشهر فقط ألنها سمعت بعائلة مصرية حصل لها
نفس األمر .ومع ذلك ،وبالرغم من أن اإلخالء يمنح
املقدمني عىل السكن االجتماعي بعض األولوية ،فإن
قوائم االنتظار طويلة ًّ
جدا بحيث أنه يف الحقيقة،
عدد قليل فقط من األسر قادر عىل الحصول عىل
السكن االجتماعي.
إىل جانب كل هذا ،هناك فكرة شائعة أن أوروبا
ككل غنية ًّ
جدا ،التوقعات التي تطورها األمهات
املصريات عن الدولة االجتماعية يف السياق اإليطايل
مرتبطة بالتناقضات التي تطبع نظام الرعاية
االجتماعية ،ومرتبطة ً
أيضا بالفجوة املوجودة
بني االلتزام الذي تفتخر به إيطاليا يف تكريس قيم
التضامن ،وحقيقة واقع من أهم ميزاته أنه يعاين
من قلة املوارد االجتماعية.

sing zouden vinden. Zij verzekerden
haar dat dat niet zo was, maar Amal
zag hun afwijzing als een strategie
tegen buitensporige eisen van aanvragers. Wanneer de uitzetting uiteindelijk plaatsvindt, krijgen Amal en haar
kinderen tijdelijke huisvesting aangeboden ver buiten Milaan. Amal schrikt
van het onvermogen van het systeem
om met een meer passende oplossing
te komen. ‘Hoe kunnen zij mij en mijn
’?kinderen op straat laten
Ondanks de beperkte middelen
van de overheid, deelden ook andere
migrantenmoeders Amals hoge verwachtingen van de overheid en haar
verantwoordelijkheid ten aanzien van
burgers. Die verwachtingen werden
soms gevoed door tegenstrijdigheden
in het systeem zelf. Amal vroeg zich
bijvoorbeeld af waarom huisartsen snel
beschikbaar waren, maar ze maanden
moest wachten op een medische test.
Ze was ook verbijsterd over het feit
dat de gezondheidszorg alles vergoedt
behalve tandartskosten, en door het
huisvestingsbeleid dat minderjarige
kinderen en hun moeder beschermt,
maar vaders aan hun lot overlaat. De
hoge verwachtingen van Egyptische
moeders ten aanzien van de Italiaanse
verzorgingsstaat werden gevoed door
het idee van een welvarend Europa,
maar ook door tegenstrijdigheden in
het systeem van sociale voorzieningen en de aanzienlijke kloof tussen de
belofte van solidariteit en de sobere
realiteit van een overheid met beperkte
middelen.

Amal, een dertigjarige moeder van drie
kinderen, is al maanden bezig om haar
naderende huisuitzetting te traineren.
Ze bezoekt regelmatig de rechtbank en
een expertisecentrum voor huisuitzettingen. Iedere keer als de deurwaarder
aan de deur komt, is zij degene die
onderhandelt. Op een ochtend wacht
Amal de deurwaarder op. Ze laat hem
binnen in haar kleine, armoedige
appartement en bevestigt desgevraagd
haar naam en gezinssamenstelling.
Dan vraagt de deurwaarder, ‘Bent
u klaar om te verhuizen?’ Amal, die
een soort pyjama draagt, antwoordt
resoluut, ‘Nee, dat zijn we niet’. Haar
huiselijke kleding spreekt voor zich. De
deurwaarder verklaart zwakjes: ‘Maar
u moet een oplossing vinden. Bent u op
zoek naar een plek?’ ‘Ja, maar niemand
wil een huis verhuren aan een gezin
met kinderen.’ De deurwaarder dringt
aan: ‘Als u niet wordt uitgezet, kunt u
geen sociale huurwoning krijgen. Maar
vandaag kan ik hoe dan ook niets doen
omdat de politie niet beschikbaar is.
Deze kennisgeving geeft u zo’n twee
maanden om het huis te verlaten.’ Als
de deurwaarder vertrekt, ontspant
Amals gezicht en praat ze weer opgewekt. Haar echtgenoot komt uit de
andere kamer en vraagt op sarcastische
toon, ‘Was dat het? Moest ik hiervoor
’?een dag vrij nemen
Uitstel van huisuitzetting komt veel
voor in het Italiaanse systeem. Volgens
Amal laat dit goed zien hoe het Italiaanse systeem werkt: het is een voortdurende onderhandeling over diensten en
voorzieningen die een zeker talent in de
omgang met dit soort instanties vereist.
In de maanden voorafgaand aan de
huisuitzetting was Amal ervan overtuigd dat de maatschappelijk werkers
van het expertisecentrum een oplos-
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بهدف بناء روح الجماعة لدى العائالت القاطنة يف مبنى من
 عاملة جمعوية يف، تقوم ماتيلد،مباين السكن االجتماعي
تعاونية «دار=كازا» بتنظيم أنشطة وتوفري فرص للتواصل
 يساهم حضور ماتيلد يف تسهيل الحوار حول.والتعارف
االختالفات فيما يخص ممارسات تربية االطفال واستخدام
 فإن هذا، وعىل الرغم من االختالفات اللغوية.املساحات املشرتكة
.يجعل تبادل املعرفة بني املشاركني ممكنا

 التوقعات املنوطة بالخدمات االجتماعية:ميالنو

Om sociale cohesie en een gevoel van gemeenschap te bevorderen in dit nieuwe sociale-woningbouwcomplex moet Matilde, een maatschappelijk werker van de Coöperatie Dar=Casa
ruimte creëren voor ontmoeting en interactie.
Matilde’s aanwezigheid faciliteert een dialoog
rondom verschillen in opvoeden en het gebruik
van publieke ruimte, en stelt deelnemers in
staat om, ondanks taalbarrières, kennis uit te
wisselen.

 معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية.٣
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تجلس ثماين نساء حول طاولة يف غرفة ملونة
يف حي هاميش يف شمال غرب ميالنو .يشاركن يف
برنامج لألمهات ي َ
ُعقد خمس مرات يف األسبوع ،و
تتم إدارته من طرف جمعية .يف هذا اإلطار ،تعمل
مجموعة من املهنيني الشباب املتخصصني يف الدعم
الرتبوي عىل إدارة الحوار وتنظيمه ،حيث تناقش
األمهات القضايا املتعلقة بأطفالهم ،يمارسن
اليوغا ،يطبخن معً ا ،ويحضرن كذلك ً
ورشا مع
مجموعة من الخرباء.
يف هذا الصباح من شهر مارس ،تتشابك
املحادثات :امرأة من بنغالديش تتأسف النعدام
قيمة شهادة إدارة األعمال التي حصلت عليها
يف إيطاليا ،أمٌّ لطفلني من بوليفيا تستفسر بني
األمهات الحاضرات :مؤخرًا ،أصبحت عاطلة عن
العمل ،وتتحدث مع شابة إيطالية ،هي األخرى
عاطلة عن العمل عن التحديات التي يواجهنها
كأمهات عازبات.
يتم تمويل املشروع من قبل منظمة غري
حكومية دولية تركز عىل تفاقم معدالت الفقر بني
األطفال يف إيطاليا ،كما تتلقى الجمعية الدعم من
البلدية ومؤسسة خريية كبرية .يعمل املهنيون يف
الجمعية مع األسر املهاجرة وكذلك مع األشخاص
املنحدرين من أصول إيطالية الذين تضرروا بشدة
من أزمة إيطاليا االقتصادية الطويلة .يشتغل
املهنيون يف إطار نظام مؤسسايت غري قادر عىل توفري
جميع الحاجات واملتطلبات األسرية ،يف سياق قلة
املوارد العامة ،ووجود نموذج للرعاية االجتماعية
يحث املواطنني أنفسهم عىل إيجاد حلول داخل
بيئتهم املباشرة .يؤمن هؤالء املهنيون بأهمية الدولة
االجتماعية ،وعىل الرغم من هذا ،من الناحية
العملية ،فإن قلة املوارد والفكرة املبنية عىل دفع
املواطنني إليجاد حلول جديدة بأنفسهم ،أدى إىل
إنتاج تركيز جديد عىل األشكال «غري املادية» لخلق
الدعم ،التي يُفرتض أنها تخلق تضام ًنا أكرث ،سواء
عىل املستوى املادي أو االجتماعي ،يف عصر التقشف.
تعمل إيزابيال ،وهي مهنية يف أوائل العشرينات
من عمرها ،عىل قائمة الطعام املخصصة ليوم
االحتفال بعيد املرأة مع والدتني من بنغالديش.
تريد النساء املساهمة يف تحضري طبق الربياين
ُصررنَ عىل تحضري الطبق يف املنزل ،األمر
ولكنهن ي ِ
الذي يشكل خيبة أمل بالنسبة إليزابيال« .عادة ما
نطهوها هنا ،معً ا» ،تذكرهما إيزابيال ،دون جدوى.
إن خلق نوع من التالحم االجتماعي والتضامن
عمل شاق؛ يتطلب من املهنيني استثمارًا شخصيًّا
ومعنويًّا كبريًا .باالعتماد عىل اسرتاتيجيات عديدة،

ومنها :الدفء يف العالقات ،استخدام الفكاهة يف
الحديث عن بعض املواضيع الشائكة ،االستماع
املتعاطف ،وتبني سلوكا وديا يف املعاملة وتكريس
قابلية للتفاعل؛ يهدف املهنيون إىل خلق نوع من
الرتحيب واألريحية مع األمهات اللوايت يشاركن يف
مشاريعهن .وبهذا فإنهم يسعون إىل إقناع األمهات
باالنضمام إىل مجال عام ،ولكن حميمي ،عوض
عزلة املنزل التي يفرتض املهنيون أن األمهات تعانني
منها .عن طريق خلق أنشطة شبيهة باألنشطة التي
تمارَس داخل املنزل مثل الطهي ،يأمل املهنيون إىل
إظهار توحد التجارب والتحديات األسرية وكذلك
خلق فرص من أجل الوصول إىل حلول مشرتكة
وبناء عالقات جديدة.
قرب نهاية الجلسة ،تصل فاطمة ،امرأة
مغربية ،وهي تجر عربة أطفال .تتجه نحو إيزابيال،
ساعية للحصول عىل مساعدتها يف أخذ موعد
مع أحد االختصاصيني لعالج مرض أذن طفلها
املزمن ،وبينما تنضم فاطمة إىل بقية املجموعة،
يرتكز الحوار حول دورة التدريب املتخصصة يف
الحلويات التي َتسجل فيها عدد من الحاضرات،
بما فيهن فاطمة .هذه الدورة التدريبية ُتحتم عىل
النساء الحضور ثالثة أيام يف األسبوع ،وتحاول
إيزابيال إقناع فاطمة بمواصلة حضور املجموعة يف
األيام األخرى« .ماذا ستفعلني يف املنزل طوال هذا
الوقت؟» ،تسألها.
يعتمد املهنيون الذين يعملون يف هذا الحي
املهمش من ميالنو عىل نهج عالئقي لعملهم
االجتماعي ،حيث يركزون عىل االستماع إىل وتقوية
اآلباء واألمهات الذين يعملون معهم .وعىل الرغم
من ذلك ،فإن األشخاص الذين حاولوا مساعدتهم
غالبًا ما كانوا يعانون من البطالة املزمنة ومن
وضعية سكنية غري مستقرة ،من بني تحديات
صعبة أخرى .عن طريق املكاملات الهاتفية ،وخالل
االجتماعات مع الزمالء ،ويف بعض األحيان ،عن
طريق مرافقة األمهات بأنفسهم ،يسعى املهنيون
ً
أيضا إىل حث املسؤولني الحكوميني املعنيني مثل
العاملني االجتماعيني ،املدرسني أو املسؤولني يف
املدرسة ،وموفري الرعاية الصحية ،عىل مساعدة
اآلباء واألمهات الذين يعملون معهم .تحت ضغط
هائل ودعم مادي قليل ،نجد أن البنية املحلية
تعمل ضد املجهودات التي يبذلها املهنيون من
أجل تمكني اآلباء واألمهات يف وضعية حرجة من
الحصول عىل الخدمات االجتماعية .يسعى املهنيون
مثل إيزابيال إىل تحقيق توازن دقيق بني تفعيل
أشكال التدخالت «غري املادية» التي يتم التأكيد

twintig, werkt met twee moeders uit
Bangladesh aan het menu voor de
Internationale Dag voor de Vrouw. De
vrouwen willen een biryani gerecht
serveren, maar tot Isabella’s teleurstelling staan zij erop thuis te koken. ‘Nor’maal gesproken koken we hier samen,
probeert Isabella, zonder succes.
Het creëren van cohesie en solidariteit is emotiewerk dat een behoorlijke
investering van professionals vereist.
Met een liefdevolle begroeting, door
lastige situaties met humor aan te
pakken, empathisch te luisteren, en
zich laagdrempelig en toegankelijk op
te stellen, deden professionals hun best
de moeders zich thuis te laten voelen
in het project. Ze probeerden hen te
overtuigen om deze meer openbare,
maar toch intieme plek te verkiezen
boven wat zij zagen als het ‘sociaal
isolement’ van thuis. Via huiselijke activiteiten, zoals samen koken,
hoopten professionals een gemeenschap te creëren waar de uitdagingen
van het gezinsleven als een gedeeld
en gemeenschappelijk probleem naar
voren zouden kunnen komen, en waar
nieuwe relaties opgebouwd en gezamenlijke oplossingen gevonden zouden
kunnen worden.
Tegen het eind van de sessie komt
Fatma, een Marokkaanse vrouw, binnen, haar kinderwagen voor zich uit
duwend. Ze is gekomen om Isabella om
hulp te vragen bij het maken van een
afspraak bij een specialist voor de chronische oorontsteking van haar zoon.
Als Fatma zich aansluit bij de groep
komt het gesprek op de banketbakkerscursus waar onder meer Fatma zich
voor heeft aangemeld. De cursus is drie
ochtenden per week. Isabella probeert
Fatma te overtuigen om de andere
ochtenden alsnog met de groep mee

Acht vrouwen zitten rond een tafel in
een kleurrijke kamer in een achterstandswijk in Noordwest Milaan. Ze
doen vijf dagen per week mee aan een
project voor moeders georganiseerd
door een stichting. Jonge professionals
faciliteren de bijeenkomsten, waarin de moeders opvoedvraagstukken
bespreken, yoga doen, samen koken
of workshops krijgen van verschillende experts. Op deze ochtend in maart
lopen verschillende gesprekken door
elkaar: een vrouw uit Bangladesh
betreurt hoe nutteloos haar MBA-diploma is in Italië, een moeder met
twee kinderen uit Bolivia komt een
kijkje nemen omdat ze recent werkloos
is geworden, en een jonge Italiaanse
moeder die ook werkloos is, vertelt
over haar problemen als alleenstaande
moeder.
Het project wordt gefinancierd
door een internationale NGO die zich
richt op de groeiende armoede onder
kinderen in Italië. De stichting krijgt
ook steun van de gemeente en van
een grote filantropische stichting. De
professionals werken in dit project met
migranten en Italiaanse gezinnen die
hard getroffen zijn door de economische crisis in Italië. Ze opereren in een
context die gekenmerkt wordt door
overbelaste overheidsdiensten, beperkte publieke middelen en een nieuwe
welzijnslogica die burgers oproept om
binnen hun gemeenschap naar oplossingen te zoeken. De professionals geloven in het belang van de verzorgingsstaat. Maar in de praktijk heeft het
gebrek aan middelen en het idee dat de
oplossing bij burgers zelf ligt, geleid tot
een nadruk op 'immateriële' steun die
zowel sociale als materiële solidariteit
zou moeten versterken.
Isabella, een professional van begin

Milaan: Relationeel welzijn
3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

مهنيات ومختصات تعملن يف جمعية تتبنى االلتزام بممارسات
الرعاية االجتماعية العالئقية يحاولن تفقد األمهات املنهمكات
يف مشاريعهن مستخدمات منهجا مبنيا عىل االستماع من دون
. وتشجيع األمهات عىل تبني مواقف خاصة بهن،شكليات
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Professionals creëren omstandigheden die het
samenkomen van gezinnen in de openbare
ruimte van de buurt bevorderen. Ze proberen
meer sociale cohesie en een gevoel van samenhorigheid te creëren en stellen zichzelf op als
hulp- en aanspreekpunt.

،عليها يف النماذج الجديدة للرعاية االجتماعية
وإلزام املؤسسات العامة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه
.املواطنني

 دولة الرعاية االجتماعية العالئقية:ميالنو
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te doen. ‘Ga je de rest van de tijd thuis
zitten?’, vraagt ze.
Professionals die met ouders uit
deze achterstandswijk in Milaan
werken, omarmden een relationele
benadering van welzijnswerk waarin
luisteren en het in hun kracht zetten
van ouders en hun omgeving centraal staan. Maar veel van deze ouders
hadden te maken met chronische
werkeloosheid en huisvestingsproblemen. De professionals probeerden
hen te steunen door maatschappelijk
werkers, docenten en zorgverleners te
‘activeren’ via een telefoontje, tijdens
meetings, of door met moeders mee te
gaan. De gemeentelijke sociale diensten, die toch al overbelast en ondergefinancierd waren, verzetten zich
soms tegen zulke pogingen om ouders
toegang te geven tot voorzieningen en
diensten. Professionals zoals Isabella
zochten een balans tussen de immateriële interventies die centraal staan in
de nieuwe welzijnslogica, en pogingen
om overheidsinstanties zo ver te krijgen om hun verantwoordelijkheid ten
aanzien van burgers te nemen.

Kinderen nemen deel aan een naschools
programma dat door twee stichtingen gerund
wordt in een buitenwijk van Milaan.

مشاركة األطفال بعد دوامهم الدرايس يف برنامج تدريه جمعيتني
.يف حي بضاحية ميالنو

Volgende twee pagina’s Een klaar-over ziet erop toe dat leerlingen en hun ouders veilig kunnen
oversteken in de buurt van hun school. Via deze ambtenaren strekt het gezag van de Republiek over
de veiligheid van kinderen zich uit tot over de grenzen van de school in de openbare ruimte, waar
het concurreert met de verantwoordelijkheid van ouders.

:باريس
التكرار يف اللقاءات
مع املؤسسات

 ومن خالل.يف الصفحتني التاليتني تقوم ضابطة أمن بإدارة العبور اآلمن للتالميذ وأولياء أمورهم بالقرب من كل مدرسة يف باريس
 وبالتايل تدخل يف منافسة مع، تتجاوز وصاية الجمهورية عىل سالمة األطفال حدود املدرسة إىل الفضاء العام،هؤالء الضباط
.مسؤوليات اآلباء واألمهات يف ضمان سالمة أطفالهم
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Parijs:
Het navigeren
van repetitieve
ontmoetingen

Parijs: Het navigeren van repetitieve ontmoetingen
3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

.مماثلة يف املستقبل
 الباحثة التي، تطلب روان من ُسكينة،يف الخارج
 أن تشرح كلمات معينة،كانت حاضرة خالل االجتماع
استخدمتها نائبة املدير لإلشارة إىل قوانني ونظام
 لم. إنها تريد أن تتأكد أنها فهمت كل يشء،املدرسة
يكن هذا أول لقاء لـروان مع مسؤويل املدرسة بشأن
 وقد تعلمت أن مثل هذه املحادثات،مشكالت مماثلة
وحتى-  ونتيجة لذلك،تأخذ دائمً ا نفس املجرى تقريبًا
من دون اإلملام التام بالتفاصيل الدقيقة يف حوارها
ً ُ فإنها كانت تعرف م-مع نائبة املدير
سبقا كيف سيدور
 وكان بإمكانها التكهن بدقة عن تفاصيل،الحوار
.مناقشة الحادث
نمط التكرار الذي يطبع اللقاءات بني اآلباء
ِّ واألمهات واملسؤولني يف املدرسة ي
كما هو- ُمكن روان
 التكهن بدقة نسبية-األمر مع عدة أمهات مصريات
 تساعد هذه القدرة التكهنية، إىل حد ما.عما يُقال
عىل إدارة مفاوضاتهم مع املدرسة؛ فهي تعزز ثقتهن
إحساسا بالشرعية أمام
 وتضفي عليهن،بنفسهن
ً
، يف الوقت نفسه.مؤسسات ال يستطعن دائمً ا فهمَ ها
تشعر األمهات املصريات أنه لو كان مستواهن يف
 فإن هذا كان سيسمح لهن،اللغة الفرنسية أحسن
 حتى.بالتواصل مع املؤسسات بشكل أكرث كفاءة
، تجيد اللغة الفرنسية-باملقارنة-  التي،بالنسبة لروان
فإن هذه اللقاءات ترتكها يف شك متواصل حول
.قدرتها كأم للدفاع عن ابنها

Volgende twee pagina’s

Het kantoor van de instantie die kinderbijslag
en andere uitkeringen en diensten voor gezinnen toekent in Parijs, beter bekend als de CAF
(Caisse d’Allocation Familiale), is een centrale
plek voor families in hun relatie tot de Franse
verzorgingsstaat. De intimiderende buitenkant van het gebouw spreekt tot het type
onderhandelingen en interacties die binnen
plaatsvinden. Net als de façade van het gebouw
kunnen de afspraken met welzijnswerkers,
en de complexe bureaucratische logica van de
CAF voor ouders intimiderend en moeilijk te
doorgronden zijn.
يف الصفحتني التاليتني

 ويمثل فضاءا، املعروف باسم بالكاف،مكتب األسرة يف باريس
مهما ملفاوضات الرعاية االجتماعية بني األسر ومؤسسات الرعاية
 املظهر الخارجي املرعب للمبنى يمثل شكل املفاوضات.االجتماعية
.والتفاعالت التي تحدث يف الداخل

وصلت روان إىل باريس قادمة من القاهرة لالنضمام
 تتذكر كيف أن وصولها إىل.2004 إىل زوجها يف عام
 ال أحد، «يف فرنسا:فرنسا كان له أثر تحوييل عليها
 بدأت.» عليك القيام بكل يشء،يقدم املساعدة لك
روان بأخذ دروس اللغة الفرنسية أربع مرات يف
 عىل الرغم من أنها مازالت،األسبوع عندما وصلت
 إال أن مستواها،تجد صعوبة يف التحدث باللغة
ً يف اللغة الفرنسية يُمَ ِّكنها من التحدث
جيدا خالل
اللقاءات واملقابالت التي تجمع روان مع بعض
 تؤكد. الجدول الزمني لروان دائمً ا مُ عَ بَّئ.املؤسسات
 فهي من، إىل جانب كونها ربة منزل،بكل فخر أنه
 «أنا أفضل:يهتم بكل اإلجراءات البريوقراطية يف البيت
 عىل،من زوجي يف إدارة تلك التفاصيل واإلجراءات
 تعترب روان خربتها.»الرغم من أنه عاش هنا أكرث مني
يف التكلف باألمور البريوقراطية أحد أهم إنجازاتها يف
.حياتها يف باريس
ُ
ٍّ
 كثريًا ما تستدعى روان،كأم لولد يف سن املراهقة
من قبل املدرسة ملناقشة املشاكل أو الصعوبات التي قد
 قام ابنها هشام بتوبيخ، هذه املرة.يواجهها ابنها هناك
، ويف املقابل،أحد زمالئه يف الدراسة بسبب الغش
 مما جعل الوضع،تعرض هشام لضربة يف صدره
 أخذت روان زمام.يتفاقم ألن هشام يعاين من الربو
ً
اجتماعا مع نائبة املدير يف املدرسة من
املبادرة وطلبت
.أجل مناقشة الحادث
يف مكتب كئيب ميلء بامللفات يف الطابق الثالث
 تجلس روان بثبات أمام،من املدرسة اإلعدادية
 نائبة املدير تبدو. امرأة شقراء طويلة،نائبة املديرة
غري مستعدة لبذل أي مجهود إلبطاء وترية الحوار
 عىل الرغم أنها تدرك تمامً ا،الدائر بينها وبني روان
 تتحدث نائبة.أن الفرنسية ليست لغة روان األم
 «ال أعرف أين يكتسبون:املدير بسرعة عن الحادث
 يصر أولياء،هذه املواقف العدوانية واللغة السيئة
 وأنا متأكدة،األمور عىل أن هذا األمر ال تأيت من البيت
أن أساتذتنا ال يستخدمون هذه األساليب يف الكالم
 ولذلك فإن املدرسة وأولياء األمور مرتبكون،واملعاملة
 روان غري مقتنعة.»للغاية حول سبب هذه السلوكيات
بهذا الكالم وتذكر نائبة املدير بحادث سابق حصل
قبل شهرين عندما عاد ابنها إىل املنزل ويده مكسورة
، تصر روان عىل موقفها.بعد نزاع مع أحد زمالئه
 «عندما:إنها تحاول أن تعرب عن فكرة بسيطة للغاية
 فإنهم يتوقعون،يرسل اآلباء أطفالهم إىل املدرسة
 تومئ نائبة املدير.»أن يعود أطفالهم إليهم ساملني
، معربة عن اتفاقها مع روان عىل هذه النقطة،رأسها
وتؤكد لها أنها سوف تتابع املسألة وسوف تعمل عىل
استجواب املعلمني من أجل تجنب وقوع حوادث
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nert de onderdirecteur aan een incident
twee maanden geleden toen haar zoon
thuiskwam met een gebroken hand. Ze
benadrukt wat voor haar voor de hand
ligt: als ouders hun kind naar school
sturen ‘verwachten ze dat hun kinderen heel thuiskomen.’ De onderdirecteur knikt en belooft dat ze de kwestie
zal bespreken met de desbetreffende
docenten om nieuwe incidenten te voorkomen.
Buiten vraagt Rawan aan Soukaina,
de onderzoeker, naar de betekenis van
een paar termen waarmee de onderdirecteur de schoolregels en voorschriften
uitlegde om er zeker van te zijn dat ze
alles goed heeft begrepen. Dit is niet de
eerste keer dat Rawan dit soort problemen bespreekt met iemand van school;
ze heeft geleerd dat dit soort gesprekken op min of meer dezelfde manier
verlopen. En dus wist ze van tevoren
ongeveer hoe het gesprek zou gaan en
begreep ze min of meer wat de onderdirecteur te zeggen had, ook al miste ze
sommige nuances in haar taalgebruik.
Door het repetitieve karakter van de
ontmoetingen met docenten en andere
professionals kunnen Rawan en andere
Egyptische moeders redelijk speculeren
op wat er gezegd wordt. Dit helpt hen
in hun onderhandelingen met school:
het geeft hen zelfvertrouwen en een
gevoel van legitimiteit ten opzichte van
instanties die ze vaak niet helemaal
doorgronden. Toch maken veel Egyptische moeders zich zorgen over hun
taalvaardigheid en hun vermogen om
effectief met instellingen te communiceren. Zelfs Rawan, die relatief goed
Frans spreekt, verlaat dit soort opvoedontmoetingen onzeker over haar vermogen om de belangen van haar zoon
goed te behartigen.
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Rawan kwam in 2004 van Cairo naar
Parijs om zich bij haar man te voegen.
Ze herinnert zich goed hoe Parijs haar
veranderde. ‘Niemand gaat iets voor je
doen in Frankrijk; je moet het zelf doen.’
Nadat ze in Parijs aankwam, nam Rawan vier keer per week Franse les. Hoewel ze het niet vloeiend spreekt, redt
Rawan zich prima in het Frans. Haar
agenda zit altijd vol. Met enige trots
stelt ze dat ze niet alleen huisvrouw is.
‘Ik ben degene die bureaucratische zaken regelt hier in huis. Ik ben er beter in
dan mijn man, die hier al veel langer is
dan ik.’ Dat ze bureaucratische beslommeringen zo efficiënt regelt, ziet Rawan
als een van haar belangrijkste prestaties in Parijs.
Als moeder van een tienerzoon
wordt Rawan regelmatig door school gebeld om problemen te bespreken. Deze
keer heeft haar zoon Hisham een pak
slaag gekregen van een klasgenoot nadat hij hem aansprak omdat hij aan het
afkijken was. Hij kreeg een klap op zijn
borst, wat extra bezwaarlijk is omdat
hij last heeft van astma. Rawan heeft
een afspraak gemaakt met de onderdirecteur om het incident te bespreken.
In een somber kantoor vol dossiers
neemt Rawan assertief plaats tegenover de lange, blonde onderdirecteur.
De onderdirecteur, die weet dat Frans
niet Rawans eerste taal is, lijkt geen
poging te doen om langzamer te praten.
De onderdirecteur bespreekt het incident snel en gehaast: ‘Ik weet niet waar
dit agressieve gedrag en taalgebruik
vandaan komt. De ouders beweren dat
het niet van hen komt en ik weet zeker
dat onze docenten deze methodes niet
gebruiken, dus de school en de ouders
weten ook niet waar dit gedrag vandaan
komt,’ zegt ze.
Rawan is niet overtuigd. Ze herin-

:باريس
فن وسياسة
االستماع والتحدث
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يف صباح يوم ربيعي ،تقوم صويف بإعداد ال«اسباس
كونفيفيال» (املكان الجماعي الودي) ،املريح وامليضء
يف املركز االجتماعي حيث تعمل ،من أجل استضافة
اجتماع لآلباء واألمهات .االجتماع هو جزء من
مشروع الجامعة الشعبية لآلباء واألمهات ،الذي
يهدف إىل االستماع إىل صوت اآلباء واألمهات
من الطبقة العاملة ،والذي يهدف كذلك لدفع
املؤسسات املحلية والسياسيني لالعرتاف باآلباء
واألمهات كطرف من الحوار الدائر حول الرتبية .يف
هذا السياق يجتمع عدد من اآلباء واألمهات ،بحضور
مهني يوفر لهم الدعم ،ويقومون بإعداد بحث عميل
حول موضوع يتم اختياره بينهم .يف املطبخ الصغري،
تحضر صويف الشاي والقهوة وترتب الحلويات التي
اشرتتها عىل األطباق لتناول الفطور املشرتك .يف
األسبوع الذي سبق االجتماع ،أرسلت صويف رسالة
تذكري بالربيد اإللكرتوين إىل املشاركني املنتظمني.
اآلخرون ،الذين ال يملكون وسيلة مُ نتظمة للولوج
إىل االنرتنت ،قامت صويف بمهاتفتهم شخصيًّا .تنظر
صويف إىل الخارج ،الشارع مشمس والسماء زرقاء،
ولكنها تخىش أال يأيت أي شخص.
يتالىش قلق صويف حينما تصل أربع أمهات،
الواحدة تلو األخرى .ترحب صويف بهن بالعناق
والقبالت ،تصب لهن املشروبات ،وبناء عىل
املحادثات السابقة معهن ،تسأل عن أحوالهن،
وأحوال أطفالهن ،وتستفسر عن األعياد واملدارس
ووضعيتهن السكنية .تستمع إليهن باهتمام ،وتهتم
بتعاطف عندما تتحدث األمهات عن مواقفهن
ً
قصصا مضحكة عن حياتها
الصعبة ،تحيك
وعالقاتها ،وتمنح يف الوقت نفسه الكثري من الوقت
لألمهات للتحدث فيما بينهن ،بعد نصف ساعة من
َ
ً
سابقا ،تبدأ صويف
املعلن عنه
وقت بدء االجتماع
النقاش حول الصعوبات اليومية لألمهات ،الذي
كان موضوع االجتماع.
يدرك اختصاصيو دعم اآلباء واألمهات مثل
صويف أن تخصيص وقت للمشاركة يف مجموعة
ً
ً
شيوعا يف
شكل من األشكال األكرث
نقاش يمثل
فرنسا فيما يخص الدعم الرتبوي .وهذا ليس أمرًا
بديهيًّا لآلباء واألمهات الذين غالبًا ما ال يتكلمون
الفرنسية بطالقة ،والذين ُ
تقع مسؤوليات ضخمة
عىل عاتقهم ،ويعانون من تحديات عدة مع إيجاد
فرص الشغل النادرة ،واملشاكل يف املدرسة والسكن
واإلقامة .ونتيجة لذلك ،فإن «تعبئة» اآلباء واألمهات
للمشاركة هي واحدة من أكرث الجوانب أهمية يف
عملهم ولكنها أصعبها ً
أيضا .ال يتطلب األمر مجرد
اإلشهار عن األنشطة املخصصة ألولياء األمور كلما

سنحت الفرصة ،بل يعني ً
أيضا البحث والعثور عىل
الكلمات املناسبة لشرح مدى أهمية هذه األنشطة،
بالطريقة التي ُتم ِّكن أولياءَ األمور من فهمها،
وتقديم هذه األنشطة بشكل تجعل اآلباء واألمهات
يُقبلون عليها ويستمتعون بها.
يشكل التواصل اإليجابي كذلك الشكل األكرث
مباشرة ضمن الجهود التي يبذلها املهنيون من أجل
ترميم التهميش االجتماعي .ويتم ذلك من خالل بناء
عالقات دافئة وأفقية مع اآلباء واألمهات ومنحهم
فرصة لالستماع لهم والتعاطف معهم ،األمر
الذي يُعترب غري موجود يف إطار املؤسسات الرسمية
ً
هدفا يف
وخاصة املدارس .كما يمثل هذا التواصل
حد ذاته :تهدف العديد من مبادرات دعم األبوة
واألمومة إىل مساعدة اآلباء واألمهات من أحياء
الطبقة العاملة عىل استعادة الثقة ُتجاه املدرسة،
بهدف جعل هذه األخرية مؤسسة أكرث قابلية
لإلصغاء بجدية لآلباء واألمهات.
بعد ستة أشهر ،نجحت صويف يف تشكيل
مجموعة منتظمة تتكون من حوايل عشر أمهات
تتقابلن مرة كل أسبوعني .لم تعد صويف متوترة
بشأن حضور املشاركني ،وتؤكد أن اجتماعات املدرسة
الشعبية لآلباء واألمهات أصبحت الجزء األكرث
ً
تحقيقا للذات يف إطار وظيفتها .يف هذا اليوم ،يصل
املمولون املاليون للمشروع والشركاء املؤسساتيون
املحتمَ لون إىل املركز ملقابلة املشاركات يف الربنامج.
صويف واألمهات املشاركات ترتدين أزياء بشكل
أنيق ،ولكن عالمات التوتر بادية عليهن .عمِ لت
األمهات عىل عرضهن بشكل جدي وبمجهود كبري
مع صويف ومديرة املركز .الواحدة تلو األخرى ،بدأت
األمهات يف شرح املشروع ،واصفات كيفية انخراطهن
فيه ،واملواضيع التي نتجت عنه والتي كان أبرزها،
مشاكلهن مع مدارس أطفالهن .تصف خديجة ما
تعنيه هذه املشاركة بالنسبة لها« :من قبل ،لم أكن
أستطيع أن أتحدث بهذه الثقة يف مجموعة ،ولكن
اآلن بمقدوري فعل ذلك» .بعد االجتماع ،وبينما
كان الضيوف يهنئون األمهات عىل العرض الخاص
بمشروعهن والثناء عليه ،بدت البهجة عىل وجه
الجميع؛ تشعر األمهات وصويف بالفخر.
تعترب صويف وزمالؤها أن التواصل الفاشل أو
املُجرِّح لآلباء واألمهات من بني أبرز املشاكل التي
تواجه اآلباء واألمهات يف تعاملهم مع املؤسسات.
ملواجهة هذا ،فإنهم يسعون جاهدين لخلق
لحظات من التواصل العميق ،املبني عىل املساواة،
والتأكيد مع أولياء األمور عىل التواصل اإليجابي مع
عمل ً
املؤسسات .يتطلب هذا من األمر ً
شاقا ،حيث

Praatgroepen zijn de meest voorkomende vorm van ouderschapsondersteuning in Frankrijk. Professionals
die zoals Sophie in achterstandswijken
werken, realiseren zich echter maar
al te goed dat het voor ouders die niet
vloeiend Frans spreken en worstelen
met zware zorgtaken, onregelmatig
werk en problemen met school, huisvesting en verblijfstatus niet vanzelfsprekend is om tijd vrij te maken om
deel te nemen aan een praatgroep. Het
‘mobiliseren’ van ouders is dan ook een
van de belangrijkste en moeilijkste
aspecten van hun werk. Dit vergt meer
dan ouders op de hoogte stellen van
activiteiten. Het vereist ook aandacht
voor communicatie in een diepere zin:
het vinden van de juiste woorden om
de zin en relevantie van een activiteit
aan ouders over te brengen en hen te
enthousiasmeren om mee te doen.
Voor professionals was praten met
en luisteren naar ouders op een manier
waarop ze zich ook echt gehoord en
gewaardeerd voelden ook een belangrijk onderdeel van hun bredere missie
om sociale uitsluiting tegen te gaan.
Ze deden dit door te investeren in het
opbouwen van warme en gelijkwaardige relaties met ouders en door ouders
de empathie en het luisterend oor te
bieden die ouders in hun contacten met
instanties, en vooral school, zo vaak
missen. Communicatie was ook een
doel op zich: veel initiatieven gericht
op ouderschap probeerden ouders uit
achterstandswijken weer zelfvertrouwen ten opzichte van school te geven,
in de hoop scholen er uiteindelijk ook
toe te bewegen om beter naar ouders te
luisteren.
Het is zes maanden later, en het is
Sophie gelukt om een vaste groep van
ongeveer tien moeders te vormen die

Op een mooie lentemorgen treft Sophie
voorbereidingen voor een bijeenkomst
voor ouders die zij in de lichte, gezellige
gemeenschappelijke ruimte van het
buurthuis organiseert. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de Volksuniversiteit van Ouders (UPP), een project dat
tot doel heeft ouders uit achtergestelde
buurten een stem te geven en hen te
helpen om volwaardige gesprekspartners van lokale instanties en politici te
worden. Om dit te bereiken voert een
groep ouders gedurende drie jaar actie-onderzoek uit naar een zelfgekozen
onderwerp met hulp van een professional. In de kleine keuken zet Sophie
thee en koffie en legt de zoete broodjes
die ze voor het gemeenschappelijke
ontbijt gekocht heeft op schalen. In de
weken voorafgaand aan de bijeenkomst
heeft Sophie een herinneringsemail
gestuurd naar vaste deelnemers; diegenen die zich geen internet kunnen veroorloven, heeft ze gebeld. Kijkend naar
de zonovergoten straat en de blauwe
lucht vraagt ze zich hardop af of er wel
iemand zal komen.
Tot haar opluchting komen vier
moeders achter elkaar binnen. Sophie
verwelkomt ze met een knuffel en
zoenen en schenkt drinken in. Voortbordurend op eerdere gesprekken die ze
met ze heeft gehad, vraagt ze hoe het
gaat, en informeert naar de kinderen,
vakantie, de school en huisvestingsituatie. Ze luistert aandachtig en knikt
inlevend als de moeders over moeilijke
situaties vertellen, ze maakt grapjes
over haar eigen leven en relatie en geeft
de moeders de ruimte om met elkaar bij
te kletsen. Een half uur na de aangekondigde starttijd begint Sophie de
discussie over de dagelijkse uitdagingen van het ouderschap, het eigenlijke
onderwerp van de bijeenkomst.

Parijs: De kunst en politiek van luisteren en spreken

َّ ُيعمل املهنيون بشكل م
،كثف إلقناع اآلباء واألمهات
 باستثمار،الذين يواجهون مشاكل فورية وعاجلة
قدر كبري من الطاقة والوقت يف تغيري نظام يبدو يف
 ولكن عندما تبدو أن األمور.الغالب غري قابل للتغيري
 كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الشعبية،ناجحة
 فإن ذلك من شأنه أن ُيحدِ ث،لآلباء واألمهات
 وتنتج عنه لحظات قوية من الشعور،أثرًا إيجابيًّا
. تحضر فيه إمكانية التغيري،املُشرتك
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zoals in het geval van de UPP, ontstaat
er een opwindend gevoel van samenhorigheid en geloof in verandering.
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om de week samenkomt. Ze maakt zich
geen zorgen meer of er wel iemand
komt opdagen. Nu zijn het de UPP-bijeenkomsten die haar in haar werk
het meest inspireren en voldoening
geven. Vandaag komen de subsidieverstrekkers van het project en potentiële
partners in kleine groepjes naar het
buurthuis om de UPP-deelnemers te
ontmoeten. Sophie en de moeders, allemaal piekfijn gekleed en opgemaakt,
maken een wat nerveuze indruk. De
moeders hebben met Sophie en de
directeur van het buurthuis hard aan
hun presentaties gewerkt. Om de beurt
leggen ze het project uit, beschrijven ze
hoe ze betrokken zijn geraakt, en welke
thema’s er zoal opgekomen zijn – vooral problemen met de scholen van hun
kinderen. Khadija, een van de moeders,
vertelt wat het voor haar betekend
heeft om deel te nemen: ‘Hiervoor had
ik niet op deze manier voor een groep
het woord durven nemen, maar nu kan
ik dat wel.’ Na de bijeenkomst, als de
gasten de moeders met hun presentatie
en het project feliciteren, is iedereen
opgetogen. Sophie en de moeders stralen van trots.
Voor Sophie en haar collega’s was
het gebrek aan gelijkwaardige, respectvolle communicatie tussen instanties
en kansarme ouders een belangrijk
maatschappelijk probleem. Om dit tegen te gaan, probeerden zij een manier
van praten en luisteren te ontwikkelen,
in hun eigen relatie met ouders, maar
ook tussen ouders en instanties, waarin ouders het woord kunnen nemen
en zich gehoord voelen. Het vereiste
inspanning en aandacht om ouders
met dringende concrete problemen te
bewegen tijd en energie te steken in
het proberen te veranderen van een
systeem dat juist immuun voor veran-

Parijs: De kunst en politiek van luisteren en spreken

تستمع املشاركات يف الجامعة الشعبية بانتباه شديد ألحد
 تبتسم املختصة التي تدير، عىل اليسار.املشاركات بينهن
. مظهرة بذلك دعمها للمشاركات،املجموعة

Deelnemers aan de Volksuniversiteit voor
Ouders zijn door de professional gevraagd
om te reflecteren op hun dagelijks leven aan
de hand van spelkaarten met tekeningen
van fantasielandschappen en symbolische
figuren.
باستخدام بطاقات تحمل رموزا لإلشارة إىل العديد من
 املشاركات يف الجامعة الشعبية لآلباء،األشكال واألشخاص
.واألمهات تتأملن حياتهن اليومية
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Deelnemers aan de Volksuniversiteit voor
Ouders luisteren aandachtig als één van hen
vertelt. De professional die de groep leidt, op
de foto links, glimlacht bemoedigend.

Parijs: De kunst en politiek van luisteren en spreken

 فن وسياسة االستماع والتحدث:باريس

134
135

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

 معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية.٣

136

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

 .٣معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية

137

أمسرتدام:
التهرب من التحدث
عن العنصرية

Amsterdam:
Ongrijpbaar
racisme

138

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

 .٣معضالت لقاءات الرعاية االجتماعية

Amsterdam: Ongrijpbaar racisme

أمسرتدام :التهرب من التحدث عن العنصرية

139

مجموعة من سبع أمهات يجلسن عىل طاولة يف أحد
املراكز االجتماعية يف املنطقة الشمالية ألمسرتدام،
ويشربن الشاي والقهوة ويأكلن بعض الحلويات،
لقد كن يناقشن نظام الرعاية الصحية الهولندي
لبعض الوقت عندما تركز ُسريا (وهي أم ألربعة
أطفال يف أواخر األربعينيات من عمرها) ،الحديث
عىل ابنها محمد ،البالغ من العمر ثمانية عشر عامً ا.
يُقدم محمد مرارًا وتكرارًا طلبات من أجل التدرب
يف إحدى الشركات ،ولكن يتم رفضه دائمً ا .جميع
زمالء محمد تمكنوا منذ مدة من ضمان مكانهم
كمتدرِّبني.
«هذه حالة واضحة للعنصرية» ،تقرتح والدته.
صديقتها ،التي تجلس إىل جانبها ،تعرتض بشدة،
وتعلق بحدة« :محمد كسول ًّ
أنت ال تعرفني
جداِ ،
حتى ما إذا كان تقدم بطلب» .تعليقها الالذع يفتتح
مناقشة ساخنة« :الجميع يعلم أنهم لن يأخذوا
ً
أحدا آخر يحمل اسم محمد» ،تتدخل امرأة أخرى،
مؤيدة رأي ُسرياِّ .
تعلق أمّ أخرى« :استغرق ابني
ً
ً
مكانا لتدريبه» .يبدو أن األمهات
كامل ليجد
عامً ا
األخريات غري مقتنعات باألمر« .الله وحده يعلم ما
يفعله أوالدنا» ،تقول امرأة أخرى بتأمل .أم أخرى
تشارك األخريات قصة ابن جارتها ،الذي ا َّدعى أنه
لم يُقبل يف التدريب ،ولكنه يف الحقيقة ُقبل يف
برنامج للتدريب ،ولكن هذا األخري لم يعجبه« .هل
تتخيلني!؟» تتنهد وهي تهز رأسها .األمهات األخريات
أكرث براغماتية .تقرتح إحداهن« :ربما ينبغي عليه
البحث عن شركات مسلمة» ،تضيف أم أخرى« :أو
ربما بإمكانه تغيري اسمه عىل سريته الذاتية» .تحتج
أم أخرى« :ال ،ال ،ال ،أوالدنا ُولِدوا هنا ،هذا بلدهم،
يجب أن ي َّ
ُوظف محمد عىل أساس أنه محمد وليس
جان أو كايس» .تضحك األمهات ،وتسأل ُسريا:
«إذن ،ماذا يجب أن أفعل؟» .يبدو أنه ال أحد يملك
الجواب لسؤالها ،ويتشعب الحديث ملواضيع أخرى.
بعد مرور بعض األسابيع ،تم الحديث مرة
أخرى عن العنصرية عندما تحدثت غادة ،إحدى
األمهات ،عن حالة ابنتها ياسمني البالغة من
العمر تسع سنوات .عندما بلغت ياسمني ست
سنوات ،تم إرسالها إىل برنامج لعالج النطقً ،
وفقا
ملعلميها ،كانت ياسمني تعاين من تأخر طفيف يف
تطور قدراتها اللغوية ،ولكن برنامج عالج النطق من
شأنه أن يساعدها يف تحقيق تقدم ما .يف البداية،
كانت غادة سعيدة ومتفائلة ألنها كانت تعتقد أن
ياسمني ستستفيد من هذا ،ولكن لم تتمكن ياسمني
من تحقيق أي تقدم ،وازداد قلق غادة .يف األخري،
أخذت غادة ابنتها الختبار يف عسر القراءة ،الذي

َّ
بي بعدها أن الطفلة تعاين بالفعل من صعوبة
يف التعلم .ولكن مدريس ياسمني لم ي ِثقوا يف
التشخيص ،األمر الذي فاجأ غادة .عىل ما يبدو،
علق املدرس ً
َّ
قائل« :يف هذه األيام يمكنك شراء أي
نتيجة ألي اختبار تريده» .تستطرد غادة يف الحديث
مع األمهات األخريات قائلة« :من املح َتمل أن يكون
هذا األمر صحيحً ا ،ولكن إذا كانت ياسمني هولندية،
ِّ
يشكك املدرسون يف النتائج» .هذه املرة ،وافقت
فلن
األمهات بإجماع عىل تصريحها ،وتحَ وَّل الحديث إىل
موضوع ما يجب فعله عمليًّا يف هذه الحاالت« .هذا
أمر غري مقبول» ،تتعجب إحدى األمهات« :يجب
عليك الذهاب إىل هناك وإخبارهم»« .نعم ،اذهبي
هناك ،وأخربيهم أنك ستلجئني إىل الشرطة» ،تقرتح
أم أخرى بطريقة مازحة .تضحك األمهات« .ولكن
بجدية» ،تصر األم األوىل« :أعتقد أنه يجب أن تذهبي
ُّ
التكلف باألمر» .تعرتض غادة عىل
هناك وعليك
اقرتاحها« :ال يمكنني الذهاب إىل هناك والبدء يف
الحديث عن العنصرية ،لن يقبلوا ذلك ،هذا األمر
سوف يخلق املزيد من املشاكل لياسمني فقط».
بالنسبة لآلباء واألمهات املصريني املقيمني
يف أمسرتدام ،العنصرية أمر حساس ًّ
جدا .إنهم
يعرفون أن العنصرية موجودة ،وأنهم معرضون
للتمييز العنصري ،ومع ذلك ال يمكنهم تحديد
هذه العنصرية بشكل واضح ،وحتى لو استطاعوا
فعل ذلك ،فإنهم ال يزالون غري متأكدين من
كيفية التعامل معها .يف الواقع ،من الصعب
عىل اآلباء واألمهات االستناد إىل مثل هذه التهم
ً
خوفا من
خالل لقاءاتهم مع املؤسسات واملهنيني،
التداعيات املحتملةً .
بدل من ذلك ،يستعمل اآلباء
واألمهات اسرتاتيجيات أخرى لتقليل احتمالية
تع ُّرض أطفالهم للتمييز ،من أبرزها أنهم يحاولون
جاهدين أن ينتبهوا للمسار التعليمي ألوالدهم،
ُخوّلوا ألوالدهم الولوج إىل الجامعة
آملني أن ي ِ
وضمان مستقبل مهني مزدهر لهم .وعىل الرغم
من هذه الجهود ،فإن شبح العنصرية يظل حاضرًا
ويُش ِّكل مصدر خوف وقلق لآلباء واألمهات.

over racisme als Ghada, een van de moeders, de situatie van haar negenjarige
dochter Yasmin beschrijft. Toen Yasmin
zes jaar was werd ze naar logopedie gestuurd. Volgens haar leraren had ze een
kleine taalachterstand en zou logopedie
haar helpen om die in te halen. In eerste
instantie was Ghada blij met de hulp en
hoopte ze dat Yasmin er mee geholpen
zou zijn. Maar toen Yasmin niet vooruit
ging werd Ghada bezorgd. Uiteindelijk
liet ze Yasmin op dyslexie testen, en
volgens die test had Yasmin inderdaad
dyslexie. Maar tot haar moeders verbazing geloofden Yasmin’s docenten de
diagnose niet. ‘Je kunt tegenwoordig elk
resultaat kopen,’ zou een van de docen’ten gezegd hebben. ‘Dat kan wel wezen,
zegt Ghada tegen de andere moeders
aan tafel, ‘maar als Yasmin Nederlands
was, hadden ze vast niet aan de uitkomst getwijfeld.’ Deze keer zijn alle
moeders het met haar eens en gaat het
gesprek over de praktische vraag wat
te doen. ‘Dit is onacceptabel,’ roept een
moeder, ‘ga er heen en zeg ze waar het
op staat.’ ‘Ja, zeg hen dat je de politie er
bij haalt,’ grapt een moeder. De moeders
lachen. ‘Nee, serieus,’ gaat de eerste
moeder door, ‘ik denk dat je er naartoe
moet om het aan te kaarten.’ ‘Ik kan
daar toch niet zomaar naar toe en over
racisme beginnen,’ protesteert Ghada,
‘dat accepteren ze niet. Dat levert alleen
’maar meer problemen op voor Yasmin.
Voor Egyptische ouders in Amsterdam is racisme vaak ongrijpbaar.
Natuurlijk weten ze dat racisme bestaat – ze ervaren het – maar ze kunnen
er hun vinger niet op leggen. En zelfs
als ze dat wel kunnen, dan zijn ze nog
onzeker over hoe ze er het best mee om
kunnen gaan. Dus beginnen ouders tijdens opvoedontmoetingen maar zelden
over racisme, uit angst voor negatieve

Een groep van zeven Egyptische moeders zit aan tafel in een buurthuis in
Amsterdam. Ze drinken thee en oploskoffie met koekjes. Het gesprek gaat al
een tijdje over de Nederlandse gezondheidszorg als Soraya, een uitgesproken
moeder van in de veertig met vier
kinderen, over haar achttienjarige zoon
Mohamed begint. Mohamed solliciteert
voor stages maar wordt telkens afgewezen, terwijl zijn klasgenoten al lang
een stageplek gevonden hebben. Een
duidelijk geval van racisme, aldus zijn
moeder. Haar vriendin, die naast haar
zit, is het niet met haar eens. ‘Mohamed is gewoon lui,’ roept ze. ‘Je weet
’niet eens of hij wel echt solliciteert.
Haar bijtende woorden ontketenen een
verhitte discussie. ‘Iedereen weet dat ze
geen Mohameds nemen,’ steunt iemand
Soraya. ‘Mijn zoon had een jaar nodig
om een stage te vinden,’ voegt een ander toe. Andere moeders zijn sceptisch.
‘Alleen God weet waar onze kinderen
mee bezig zijn,’ zegt een moeder. Een
andere moeder deelt het verhaal van de
zoon van haar buurvrouw. De jongen
beweerde ook dat hij geen stageplek
kon krijgen, maar later bleek dat hij wel
een plek had, maar geen zin had om te
gaan. ‘Kun je het je voorstellen?,’ verzucht ze en schudt haar hoofd. Andere
moeders zijn pragmatischer. ‘Misschien
moet hij op zoek naar een Islamitisch
bedrijf,’ suggereert er een. ‘Of gewoon
zijn naam op zijn CV veranderen,’ voegt
een ander toe. ‘Nee, nee, nee!,’ protesteert een moeder, ‘onze kinderen zijn
hier geboren. Dit is hun land. Mohamed
verdient het om als zichzelf aangeno’men te worden, niet als “Jan” of “Kees”.
De vrouwen lachen. ‘Maar wat moet ik
doen?,’ vraagt Soraya. Niemand lijkt het
te weten en het gesprek dwaalt af.
Een paar weken later gaat het weer

Amsterdam: Ongrijpbaar racisme
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gevolgen. In plaats daarvan proberen
ouders de kans op discriminatie te minimaliseren, vooral door de positie van
hun kinderen in het onderwijs nauwlettend in de gaten te houden. Op die
manier hopen ouders hun kind op weg
te helpen naar het VWO, de universiteit
en uiteindelijk een glansrijke carrière.
Maar ondanks hun strategische houding blijft racisme altijd aanwezig als
bron van angst en onzekerheid voor
ouders.

Een groep vrouwen kletst na een workshop over
geestelijke gezondheid tijdens de wekelijkse
bijeenkomst van een Egyptische stichting in
Amsterdam.

Tijdens deze wekelijks bijeenkomsten bespreken de vrouwen alledaagse familiekwesties,
wisselen tips uit en bieden elkaar waar nodig
steun.
 تناقش النساء القضايا العائلية،خالل هذه التجمعات األسبوعية
 وتحاولن تقديم الدعم، وتتبادلن فيما بينهن النصائح،اليومية
.املعنوي لبعضهن البعض
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مجموعة من النساء يتحدثن بعد ورشة عمل حول الصحة
العقلية عقدت خالل اجتماعهن األسبوعي يف إحدى الجمعيات
.املصرية يف أمسرتدام

:أمسرتدام
لقاءات غامضة
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أمسرتدام :لقاءات غامضة

بعض املهنيات املختصات يف توفري املشورة لآلباء واألمهات وهن
تعملن يف مكاتبهن يف شمال أمسرتدام.

Ouder- en kindadviseurs aan het werk in hun
kantoor in Amsterdam-Noord.

3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

Amsterdam: Ondoorzichtige ontmoetingen
3. Opvoedontmoetingen vol dilemma’s

 الباحثة التي، تشري إىل أنوك، بعد ذلك.إلحاحها
 بأن األم وعدت بقضاء املزيد،تشتغل يف أمسرتدام
: تتنهد قائلة.من الوقت يف الهواء الطلق مع أطفالها
ً
طويل ويتطلب
«هذا األمر ببساطة يستغرق وق ًتا
 «لن يؤدي اإللحاح أكرث: وتضيف،»الكثري من االلتزام
.» األم لن تأيت إىل هنا مرة أخرى،إىل أي نتيجة
هذا االجتماع يمثل عدم وضوح العديد من
 تتفادى األم:اللقاءات املتعلقة برتبية األطفال
محاوالت التدخل الحكومي من خالل موقفها غري
 وافقت عىل، يف اجتماع سابق.امللتزم وغري السوي
ما يبدو عىل الحضور إىل اجتماع مع اختصايص
 مما يثري الكثري، لكنها لم تلتزم بالحضور،التغذية
من الشكوك حول حقيقة دوافعها ومجهوداتها
عب
ِّ  ال ُت، بدورها، مارييك.ملعالجة مشكل وزن ابنها
 ولكنها تلتزم،بوضوح عن مخاوفها أوعن رأيها
بطرح األسئلة وتحاول فقط الحصول عىل تعليقات
 ال تلح؛ ألنها تشعر أنها ال تملك يف الواقع.إيجابية
 ليس يف الوقت الراهن عىل.وسيلة لفرض أي يشء
 فإن، وعىل خالف زمالئهم يف ميالنو وباريس،األقل
مهمة املهنيني الذين يشتغلون يف فرق اآلباء واألبناء
ً يف أمسرتدام مرتبطة
،أيضا بحماية سالمة األطفال
.حتى إذا تطلب هذا األمر أن يقفوا ضد اآلباء املُهملني
 فقد تقوم مارييك،إذا استمر وزن الطفل يف االرتفاع
بنقل القضية إىل جلسات االستشارة التي تكون كل
 والتي تمت مناقشتها يف الجزء الثاين من،أسبوعني
 هل تعتقد مارييك وزمالؤها أن هناك.هذا الكتاب
 وتعطيهم الحق املشروع،حاالت تستدعي منهم
 باسم،يف التدخل بالقوة يف قرارات اآلباء واألمهات
سالمة صحة الطفل؟

يتكون الجدول الزمني الصباحي يف قسم صحة
ً
– سابقا بالكونسولتاسيي بورو
الشباب (املعروف
ّ
 الذي يُش ِكل جزءً ا من ِفرق،)مكتب االستشارات
 من فحوص روتينية لألطفال الذين،اآلباء واألبناء
 تم تحديد موعد خاص.4 و0 ترتاوح أعمارهم ما بني
 ممرضة، مارييك.لطفل يعاين من الزيادة يف الوزن
 تفتح امللف،الشباب التي كانت تداوم ذلك الصباح
» تم إحالة «األم.ملراجعة السجالت الصحية للطفل
،» لكنها «لم تصل هناك،إىل اختصايص يف التغذية
.هكذا يتكلم املهنيون
امرأة متينة يف العشرينات من عمرها تدخل
 إنها ترتدي،غرفة االستشارات الطبية املضيئة
 إال، عىل الرغم من اإلضاءة داخل الغرفة،الحجاب
 تدخل.أنه من الواضح أنها غرفة لالستشارات الطبية
األم مع صبي حيوي يبلغ من العمر ثالث سنوات
 يتوجه الطفل فورًا إىل املكان،يرتدي مالبس أنيقة
 تبدو األم التي ت َربَّت.املخصص لأللعاب الستكشافه
 واثقة من،يف هولندا والتي تأيت من خلفية مهاجرة
 وتأيت عىل، تسألها مارييك عن سريورة األمور.نفسها
 تسأل األم عن. وزن الطفل:ذكر سبب االستشارة
،سبب «عدم نجاح األمور» مع اختصايص التغذية
 من.ولكنها ال تتلقى إجابة واضحة عن السؤال
 ثم،الواضح أن األم لم تكن مهتمة بالتعمق يف األمر
تميض املمرضة املتخصصة يف صحة الشباب يف وزن
وقياس الطفل وتسجيل األرقام يف الكمبيوتر؛ ُتظهر
لـ»األم» نمو طفلها وتعرض لها املنحنيات واملعدالت
،التي تشري إىل النمو الطبيعي واملتوازن للطفل
ً انخفض وزنه يف السابق
. لكنه ارتفع مرة أخرى،قليل
،عندما تسأل مارييك األم عن رأيها يف املوضوع
 وتقول األم إن عادات.تجيب األم بتنهيدة فقط
األكل لدى الصبي كلها عىل ما يرام باستثناء الوقت
 حيث،الذي يزور فيه جدته مرتني يف األسبوع
 هو، «يف ذلك البيت.يتناول الكثري من الحلويات
. ال ترى األم يف األمر مشكلة.»الحَ كم يف كل يشء
 بينما يف،يزور الولد جدته مرتني فقط يف األسبوع
 فإن األم قادرة عىل التحكم باألمور،منزلها الخاص
 عىل الرغم من إلحاح. وتغلق خزانة الحلويات،أكرث
 فإن األم ال ترى أي حاجة أو طريقة،مارييك املتكرر
 التنازل الوحيد الذي قامت به.لتغيري سلوك طفلها
األم هو الوعد الذي قطعته ملارييك؛ لقد وعدتها بأن
 من،تخرج أكرث حتى يتمكن الطفل من التحرك أكرث
.الواضح أن األم ال تريد أي تدخل آخر
عىل الرغم من أن السمنة هي إحدى النقاط
املحورية يف سياسة صحة الشباب الحالية يف
 إال أن مارييك تقرر التقليل من حدة،أمسرتدام
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ten slotte slechts twee keer per week
bij zijn oma. Thuis heeft ze meer controle en houdt ze de kast met snoepjes
gewoon dicht. Ondanks Marieke’s
herhaalde suggesties en vragen, blijft
moeder erbij dat ze niet echt de noodzaak inziet en ook geen manier weet
om dit gedrag te veranderen. Haar enige concessie is haar belofte om vaker
naar buiten te gaan zodat de jongen
meer kan bewegen. Ze wil duidelijk
geen verdere betrokkenheid.
Hoewel obesitas één van de speerpunten is van het huidige jeugdgezondheidsbeleid, besluit Marieke niet
verder aan te dringen. Naderhand wijst
ze Anouk, de onderzoeker, erop dat de
moeder beloofd heeft meer tijd buitenshuis met de kinderen door te brengen.
‘Dit vergt gewoon tijd en doorzettingsvermogen,’ zucht ze. ‘We bereiken ook
niets met pushen. Dan komt ze gewoon
niet meer opdagen.’
Dit consult illustreert de ondoorzichtigheid van veel ontmoetingen
tussen ouders en professionals. Moeder
houdt overheidsinterventie af met een
ondoorgrondelijke, weinig toeschietelijke houding. Tijdens het vorige
consult had ze blijkbaar ingestemd
met een afspraak met een diëtiste,
maar ze heeft geen afspraak gemaakt.
Het is maar de vraag hoe gemotiveerd
ze is om het gewichtsprobleem van
haar zoontje aan te pakken. Marieke
houdt op haar beurt haar professionele
bezorgdheid en mening voor zich, en
beperkt zich tot het stellen van vragen in de hoop de moeder een positief
antwoord te ontlokken. Ze pusht niet,
omdat ze toch geen middelen heeft om
iets af te dwingen. Nog niet, in ieder
geval. In tegenstelling tot hun collega’s
in Milaan en Parijs, zijn de professionals van het Ouder- en het Kinderteam

 لقاءات غامضة:أمسرتدام
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De ochtend bij de jeugdgezondheidszorg van een van de Ouder- en Kindteams (voorheen consultatiebureau)
wordt in beslag genomen door routinecontroles van kinderen tussen nul
en vier. Er is ook een vervolgafspraak
voor een kind met overgewicht. Marieke, de jeugdverpleegkundige die deze
ochtend aan het werk is, opent het dossier van het kind. ‘Moeder’ is doorverwezen naar een diëtiste, maar ‘is daar
nooit aangekomen’, zoals professionals
vaak zeggen.
Een stevige vrouw van in de twintig
met een hoofddoek komt de vrolijke,
maar duidelijk medische spreekkamer
binnen met een levendig, goedgekleed
driejarig jongetje, dat meteen het
speelgoed in de hoek begint te verkennen. De in Nederland opgegroeide
moeder met een migrantenachtergrond komt zelfverzekerd over. Marieke vraagt haar hoe het gaat en noemt
de reden voor het consult: het gewicht
van de jongen. Ze vraagt waarom ‘het
niet gelukt is’ met de diëtiste, maar
krijgt geen duidelijk antwoord op haar
vraag. De moeder is duidelijk niet
geïnteresseerd in vervolgstappen. De
jeugdverpleegkundige weegt en meet
de jongen en voert de getallen in de
computer in. Ze laat ‘moeder’ de ontwikkeling van de jongen zien, afgezet
tegen curves die een normale, evenwichtige groei weergeven. Zijn gewicht
was eerder een beetje gedaald, maar is
nu weer gestegen.
Wanneer Marieke de moeder vraagt
wat zij hiervan vindt, haalt deze haar
schouders op. De eetgewoontes van de
jongen zijn prima, zegt moeder, behalve tijdens de bezoeken aan oma, waar
hij ongehinderd snoep uit de kast pakt.
‘Hij is echt de baas in dat huis.’ Zij ziet
dit niet als een probleem: haar zoon is

Amsterdam: Ondoorzichtige ontmoetingen

De wachtkamer van de jeugdgezondheidszorg
van een Ouder- en Kindteam in AmsterdamNoord. De meeste mensen kennen deze voorziening als het consultatiebureau.
غرفة االنتظار يف قسم صحة الشباب يف موقع فريق من فرق
 تعرف هذه الخدمات.اآلباء واألطفال يف شمال أمسرتدام
. مكتب االستشارات،الشبابية باسم الكونسولتاسيي بورو

De spreekkamer van de jeugdgezondheidzorg
op dezelfde locatie. Links, een oogtest. Op het
kastje ligt informatiemateriaal dat de jeugdgezondheidsverpleegkundige aan ouders mee kan
geven. In lijn met de cursus Positief Opvoeden
die door het Ouder- en Kindteam wordt aangeboden, herinnert de tekst op het bord ouders
eraan om ook aan hun eigen welzijn te denken.
غرفة استشارات صحة الشباب يف نفس موقع فريق اآلباء
 الخزانة مغطاة تماما. فحص طبي للعني، عىل اليسار.واألبناء
 بحيث يمكن للممرضة املتخصصة يف الصحة،باملواد اإلعالمية
 بالتأكيد عىل رسالة برامج دعم.توزيعها عىل اآلباء واألمهات
 فإن،اآلباء واألمهات اإليجابية التي تعتمدها فرق اآلباء واألبناء
الرسالة املكتوبة عىل السبورة البيضاء تذكر اآلباء واألمهات بأن
.يعتنوا بأنفسهم جيداً كذلك
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in Amsterdam ook expliciet belast
met het toezicht op het welzijn van
kinderen, indien nodig tegen nalatige
ouders. Als de jongen blijft aankomen,
kan Marieke de zaak inbrengen in het
tweewekelijkse casuïstiekoverleg (zie
Deel II). Zouden Marieke en haar collega’s het op een gegeven moment nodig
en gerechtvaardigd vinden om in te
grijpen met het oog op de gezondheid
van het kind?

Conclusie

150—167
Volgende twee pagina's In Amsterdam brengt een vader zijn zoon terug naar zijn moeder na afloop
van zijn wekelijkse papadag.

خالصات

١٥٠—١٦٧
.يف الصفحتني التاليتني أب يعيد ابنه إىل والدته يف نهاية يوم الزيارة األسبوعية بأمسرتدام

يف جميع أنحاء أوروبا ،غال ًبا ما تصور عناوين وسائل اإلعالم واملناظرات السياسية
األسر الفقرية املهاجرة كعبء عىل املجتمع أو كتهديد للقيم األوروبية .يف هولندا،
إيطاليا وفرنسا ،هناك الكثري من النقاش العام حول الحاجة إىل تعزيز القيم
الوطنية وجعل املهاجرين أكرث اندماجً ا عرب تقييدهم بالقيم واملعايري الوطنية.
عندما شرعنا يف مشروع إعادة إنتاج أوروبا ،كنا نتوقع أن تدور اللقاءات بني اآلباء
واألمهات واملهنيني حول هذه األسئلة .يف الوقت الذي كنا نتوقع أن نجد حقائق
حول استحقاقات الخدمات االجتماعية والخدمات التي توفرها الدولة ،توصلنا
إىل خالصة مفادها أن ًّ
كل من اآلباء واألمهات ،واملهنيني يشاركون يف محاوالت
موسومة بالرتدد والشك من أجل فعل الخري ،وإنتاج حياة جيدة يف ظل ظروف
قاسية ،غري أليفة ومليئة بالتحديات.

In Europa worden migrantenfamilies vaak neergezet als een
last of bedreiging voor de samenleving. In Nederland, Italië en
Frankrijk wordt veel gesproken over nationale waarden en de
noodzaak migranten te dwingen beter te integreren en zich aan
nationale normen te houden. Toen wij aan het Reproducing Europe project begonnen, verwachtten wij dat ontmoetingen tussen ouders en professionals om dit soort vragen zouden draaien.
Maar in plaats van zekerheden over wie hier thuishoort en wie
recht heeft op overheidssteun, probeerden ouders en professionals vooral goed te doen en een leven op te bouwen in onbekende, uitdagende en soms ontmoedigende omstandigheden.

Relatiewerk

لقاءات تستدرج اآلباء واألمهات
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خالصات
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يف أغلب األحيان ،كان املهنيون واملتطوعون الذين
يشتغلون يف مجال الرتبية فاعلني ذوي أهمية
بسيطة يف مقابل وسط أوسع من الخدمات
ً
تعاطفا مع اآلباء
االجتماعية يتسم بكونه أقل
واألمهات .يلعب املهنيون دورًا هامشيًّا يف وضعيات
يعتربها اآلباء واألمهات أمورًا ملحة ،كالسكن
والشغل واملدرسة ،كان موقف هؤالء املهنيني
واملتطوعني يتمثل يف الوقوف بجانب اآلباء واألمهات
(املهاجرين منهم والفقراء) ،ودعمهم بشكل مباشر،
وعىل هذا الغرار ،فإن هؤالء املهنني عملوا جاهدين
عىل عدم إنتاج أفكار سلبية وإشكالية حول العائالت
املهاجرة ،كما حاولوا التخفيف من الوضع املضطرب
لآلباء واألمهات الذين شاركوا يف برامجهم ،كانوا
يهدفون للعمل جنبًا إىل جنب مع أولياء األمور،
ً
بدل من توجيههم ،وتقليل الفروق يف مراكز القوة يف
اللقاءات التي تدور بينهم وبني اآلباء واألمهات.
عىل الرغم من أن هذا التموقع يمثل جزءً ا
ال يتجزأ من مجال دعم األبوة واألمومة ،إال أن
ً
أيضا-طموحات هؤالء املهنيني وأهدافهم تعكس
ً
منطقا وتوجهات سياسية عامة أكرب منهم :التأكيد
عىل أهمية املشاركة ،وعىل االعتماد عىل الذات
ودعم «القدرات الذاتية» ،وكذلك التأكيد عىل قيم
التدعيم والتضامن .يحضر هذا املنطق يف العديد
من السياقات السياسية املوجودة عرب أوروبا ،حيث
تسعى هذه السياسات العامة لتحقيق أهداف

وغايات مختلفة ،يف هولندا ،ال«ايخني كراخت»
أو النموذج القائم عىل القوة الذاتية يعكس الرغبة
يف بناء شكل من الحكامة أكرث فعالية ،أقل
تكلفة ،و»أقرب» إىل الناس .يف إيطاليا ،تتم تعبئة
املواطنني من أجل سد الفجوات املوجودة يف نظام
الحكامة ،املتعلقة بجزئية والمركزية خدمات الرعاية
االجتماعية يف عصر األزمة االقتصادية وسياسات
التقشف .يف فرنسا ،توجيه السكان القاطنني يف
األحياء املهمشة باملدينة نحو التضامن داخل الحي،
واملشاركة والتأكيد عىل نسج العالقات اإليجابية مع
املؤسسات أصبح وسيلة أساسية من أجل مواجهة ما
ً
تهديدا لتالحم املواطنني ،والتخفيف من عدم
يعترب
املساواة املستمر ،بما أن مؤسسات الجمهورية غري
قادرة عىل تحقيق هذه الغايات.
كانت هناك اختالفات مهمة يف تمركزات برامج
األبوة واألمومة :يف أمسرتدام كان التموقع مرتبط
بقلب الدولة باألساس ،بينما يف باريس وميالنو،
تركزت برامج الدعم لألمومة واألبوة يف الهوامش.
ً
أيضا -تختلف من مدينة إىلأهداف هذه الربامج
أخرى بشكل كبري .يف أمسرتدام ،يشتغل املهنيون
تحت مظلة «رعاية الشباب» ،وعىل الرغم من أن
برامج الدعم الرتبوي تستند عىل منظومة أخالقية
تؤكد عىل العمل جنبًا بجنب اآلباء واألمهات،
واحرتام رغباتهم ،إال أنه يف األخري تركز هذه الربامج
باألساس عىل مصلحة األطفال .وعىل الرغم أن فكرة

kracht, empowerment en solidariteit.
We troffen deze logica in heel Europa
aan, waar zij in verschillende politieke contexten uiteenlopende doelen
diende. In Nederland weerspiegelde
het eigen-krachtmodel het verlangen
naar een efficiëntere en goedkopere
overheid, die bovendien dichter bij de
mensen staat. In Italië werden burgers
opgeroepen om, in tijden van economische crisis en bezuinigingen, de
gaten te vullen in de gefragmenteerde
en gedecentraliseerde voorzieningen.
Franse professionals zagen het stimuleren van solidariteit en participatie
onder inwoners in achterstandswijken
en het faciliteren van een positievere
relatie met overheidsinstellingen als
een belangrijk instrument tegen dreigende verdeeldheid en ongelijkheid.
Er waren belangrijke verschillen in
de locatie van opvoedondersteuning.
In Amsterdam was opvoedondersteuning gesitueerd in het hart van de verzorgingsstaat, in Parijs en Milaan meer

De professionals met wie wij werkten
waren kleine spelers in een groter
en minder sympathiek welzijnslandschap waarin ouders hun weg moesten
vinden. Ze hadden een relatief marginale positie in voor ouders urgente
domeinen als huisvesting, werk en
onderwijs. Deze professionals (en vrijwilligers) zagen het als hun taak om
expliciet naast ouders te gaan staan en
hen te steunen. Ze deden hun best om
de negatieve ideeën over migrantenfamilies niet te reproduceren en probeerden de kwetsbare situaties van de
ouders die aan hun programma’s deelnamen te verlichten. Hun doel was om
met ouders samen te werken, in plaats
van hen aan te sturen, en ze probeerden de machtsverschillen in opvoedontmoetingen te minimaliseren.
Deze houding is deels eigen aan
het domein van opvoedondersteuning, maar zij weerspiegelt ook bredere beleidstrends: een nadruk op
participatie, zelfredzaamheid, eigen

Relatiewerk

 عىل، التي،الجماعية ومجموعات الدعم يف باريس
الرغم من أنها تهدف إىل تقديم املساعدة ألولياء
، خاصة من ينتمي منهم إىل الطبقة العاملة،األمور
فإنها يف الوقت نفسه تطالبهم باملشاركة يف خلق
 وتدفعهم للتفاعل مع،التضامن داخل الحي
 نفس األمر يمكن،املؤسسات والحياة السياسية
 حيث يطارد،مالحظته بحدة أكرب يف أمسرتدام
الخوف من العقوبات الزجرية التي تفرضها الدولة
 يتجىل هذا األمر، يف ميالنو.اللقاءات مع املهنيني
يف الدور الذي يلعبه املهنيون يف تسهيل الولوج إىل
 إن وجهة.خدمات الرعاية االجتماعية الضرورية
ً
انطباعا عن
نظر اآلباء واألمهات املهاجرين تعطينا
:التحديات الصعبة التي تتخلل هذه اللقاءات
السعي من أجل التفاوض عىل ممارسات غري مألوفة
 ويف، الولوج املشروط للخدمات االجتماعية،لهم
. التعامل مع مسؤولني قاسيني،بعض األحيان

ً مصلحة األطفال
أول لم تكن غائبة تمامً ا يف ميالنو
 إال أن معظم األنشطة التي استهدفت،وباريس
دعم اآلباء واألمهات لم تكن محصورة يف ممارسات
 دعم اآلباء واألمهات لم يكن.األبوة واألمومة وحدها
 بل وسيلة من أجل خلق مجتمع،الهدف يف حد ذاته
ً
. يشمل الجميع،اتساقا وتضام ًنا
أكرث
 سعى املهنيون،وعىل الرغم من هذه االختالفات
يف مجال دعم األبوة واألمومة يف كل من املدن الثالث
،إىل نسج عالقات أفقية متبادلة مع أولياء األمور
حيث بذلوا الكثري من الجهد والعمل العاطفي
 عىل،واملجهود الشخيص لخلق عالقات مع العائالت
سبيل املثال من خالل تذكر أسماء األطفال وتفاصيل
 وكذلك من خالل تخصيص وقت،حياة الوالدين
 عن طريق تكريس عالقات ودية وقريبة من،لهم
.اآلباء واألمهات
كان بناء هذه العالقات أمرًا بالغ األهمية
للدعم الذي كان املهنيون يهدفون إىل توفريه لآلباء
، يف املدن الثالثة. وذلك لسببني مرتبطني،واألمهات
كان املهنيون يحبذون فكرة أن الدعم الرتبوي لآلباء
 بل كانوا،واألمهات ليس شي ًئا يجب إلزامهم به
ً
منوطا باملشاركة الطوعية لآلباء
يعتربونه أمرًا
 كان تكريس عالقات، بالنسبة للمهنيني.واألمهات
دافئة وشخصية مع اآلباء واألمهات واحدة من
الوسائل من أجل االلتزام بقناعاتهم األخالقية
وهم يعملون من أجل الوصول إىل اآلباء واألمهات
 كما،وإشراكهم يف مشاريعهم ورؤيتهم الخاصة
استقطب املهنيون اآلباء واألمهات للمشاركة يف
األنشطة التي ينظمونها يف إطار الحيز الضيق الذي
 أظهرت تجارب اآلباء.يوفره مجال الدعم الرتبوي
واألمهات املهاجرين املصريني أن الخدمات والحلول
 عىل الرغم،وطموحات محرتيف دعم األبوة واألمومة
 ال تتماىش دائمً ا مع الحاجات،من حسن نواياهم
، يف الكثري من األحيان،امللموسة وامللحة للوالدين
ارتبطت مشاركة اآلباء واألمهات بقدرة املهنيني
عىل إقناعهم وجذبهم بالرجوع دائمً ا إىل العالقات
الدافئة التي يبنوها معهم عوض عالقات السلطة
.والتبعية
يستثمر املهنيون املختصون يف مجال الدعم
الرتبوي وق ًتا كبريًا واهتمامً ا ومجهو ًدا نفسيًّا مهمًّ ا
،يف خلق عالقات دافئة وتعاونية مع أولياء األمور
 تبقى صورة هؤالء املهنيني يف،عىل الرغم من ذلك
ذهن اآلباء واألمهات مرتبطة بكونهم يمثلون نظامً ا
 بحيث أن تموقعهم بالنسبة لآلباء واألمهات،أكرب
ً
مرتبطا برباط القوة املؤسسايت املتواجد خالل
يظل
َّ .لقاءاتهم
تبي هذا األمر خالل اختيارات األنشطة
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steuners konden bieden. De ervaringen
van Egyptische migrantenouders laten
zien dat deze voorzieningen, oplossingen en ambities, hoewel goedbedoeld,
niet altijd overeenkwamen met de
vaak urgente behoeften en zorgen van
ouders. Deelname van ouders was dan
ook vaak afhankelijk van de overtuigingskracht van professionals en hun
vermogen om te putten uit de warme
relaties die zij hadden opgebouwd.
Professionals in opvoed- en ouderschapsondersteuning en jeugdhulp
investeerden dus veel tijd, aandacht
en emotie in het opbouwen van warme samenwerkingsrelaties. Maar voor
ouders bleven zij vaak vertegenwoordigers van een groter systeem en hun institutionele machtspositie vormde onherroepelijk hun opvoedontmoetingen.
Dit was het geval voor de vele groepsactiviteiten en praatgroepen in Parijs,
die zich weliswaar richtten op het
ondersteunen van kansarme ouders,
maar met de verwachting dat zij zouden participeren in solidariteitsacties
in de buurt en betrokken zouden raken
bij instellingen en de politiek. Het
kwam nog duidelijker naar voren in de
angst voor de disciplinerende macht
van de overheid in ontmoetingen in
Amsterdam en in de onderhandeling
van cruciale voorzieningen in Milaan.
Ons onderzoek geeft een indruk van
het uitdagende karakter van opvoedontmoetingen voor migrantenouders:
hun worsteling in de omgang met professionals, met voorzieningen waaraan
allerlei voorwaarden verbonden zijn,
met potentieel vijandige ambtenaren
en met ingewikkelde bureaucratie.

لقاءات تستدرج اآلباء واألمهات
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in de marges. Er waren ook verschillen
in de doelstellingen van de programma’s voor opvoed- en ouderschapsondersteuning. In Amsterdam werkten
de professionals als onderdeel van de
jeugdhulp. Hoewel ook hier opvoedondersteuning gestoeld was op een
ethiek van samenwerken met ouders
en op het respecteren van de wensen
van ouders, was de hulp uiteindelijk
gericht op het welzijn van het kind.
En hoewel ideeën over het welzijn van
het kind niet afwezig waren in Milaan
en Parijs, was het oogmerk van opvoed- en ouderschapsondersteuningsprogramma’s veel breder dan alleen
opvoeden. Opvoedondersteuning was
niet een doel op zich, maar een manier
om een meer inclusieve, samenhangende en solidaire samenleving te
creëren.
Ondanks deze verschillen streefden
professionals in alle drie de steden
naar horizontale, wederkerige relaties
met ouders. Ze deden veel moeite om
relaties met ouders op te bouwen, bijvoorbeeld door de namen van kinderen
en details uit het leven van de ouders
te onthouden, door tijd te maken en benaderbaar en beschikbaar te zijn.
Het opbouwen van deze relaties
was om twee redenen cruciaal voor de
ondersteuning die zij voor ogen hadden. De professionals zagen opvoedondersteuning als iets dat niet opgelegd
kan worden, maar gebaseerd moet zijn
op vrijwillige deelname. Het onderhouden van warme banden was een
belangrijke manier voor professionals
om recht te doen aan deze professionele ethiek. Het was ook een manier om
ouders te bereiken, ze te overtuigen
van hun projecten en visies en ze over
te halen deel te nemen aan de beperkte
activiteiten die zij als opvoedonder-

أمهات وآباء :بحث عن الرعاية
االجتماعية

bijzonder ‘jeugdzorg’, buiten de deur
te houden. In Parijs hoopten ouders
voorafgaand aan hun afspraak op een
‘goede’ professional – dat wil zeggen,
een professional die daadwerkelijk
probeert te helpen – en hoopten ze
de ‘slechte’, onverbiddelijke professionals te vermijden. Ouders hadden
het gevoel strategisch met professionals om te moeten gaan, om hen zo
te overtuigen voorzieningen aan te
bieden. Sommige ouders kleedden zich
bijvoorbeeld extra verzorgd voor een
afspraak. Of ouders brachten ons mee
in de hoop dat de aanwezigheid van
een onderzoeker hun zaak goed zou
doen. In Milaan, waar de middelen
beperkter zijn, presenteerden ouders
zichzelf als iemand die hulp waardig is
en steun verdient in de hoop professionals te verleiden om zich voor hen in
te zetten. In alle drie de steden waren
ouders vooral strategisch in de informatie die zij deelden of juist achterhielden, vooral waar het ervaringen
met huiselijk geweld en misbruik
betrof.
Naarmate de tijd verstreek en
ouders meer ervaring opdeden met
de verzorgingsstaat, begonnen zij
patronen in opvoedontmoetingen
te herkennen. Juist daardoor konden Egyptische moeders in Parijs
die niet vloeiend Frans spraken toch
een gesprek voeren met bijvoorbeeld
een schooldirecteur, en in Milaan
volgden moeders de soms onlogische
scripts om te krijgen wat ze wilden.
In Amsterdam werden ouders soms

Hoewel professionals op een persoonlijk en emotioneel niveau veel investeerden in hun werk, waren de Egyptische ouders met wie wij werkten nog
sterker betrokken bij de toekomst van
hun kinderen, waarover zij zich veel
zorgen maakten. Een goed leven in Europa voor henzelf en hun gezin werd
niet zomaar werkelijkheid. Ouders kregen te maken met een infrastructuur
die hen mogelijkheden bood, maar ook
beperkte. Ze waren permanent onzeker over hoe zij de belangen van hun
kind het beste konden behartigen en
waren vaak bang dat ze toekomst van
hun kind in gevaar brachten.
Ouders deden hun best om een
betere toekomst mogelijk te maken en
zagen daarvoor uit naar verschillende
vormen van overheidssteun, bijvoorbeeld in de vorm van een gezinsbonus
en gratis luiers, zoals in Milaan, of
gesubsidieerde bijles voor een dyslectisch kind in Amsterdam. In Amsterdam waren ouders ook op hun hoede
voor de overheid, uit angst om een
macht te ontketenen waarover ze geen
controle hadden. In Parijs, en zeker
in Milaan waar de overheid minder
wijdverbreid en dominant was dan in
Amsterdam, was deze angst minder
sterk aanwezig.
In alle drie de steden waren ouders
zich ervan bewust dat het uitmaakt
welke organisaties en professionals
betrokken raken bij het leven van hun
kinderen. In Amsterdam probeerden
ouders ‘goede’ organisaties te betrekken en ‘slechte’ organisaties, in het
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يف الوقت الذي نرى فيه حجم االستثمار النفيس
والشخيص الذي يبذله املهنيون ،نرى يف الجانب
اآلخر أن اآلباء واألمهات املصريني الذين اشتغلنا
ً
ارتباطا بمستقبل أطفالهم ،األمر الذي
معهم أكرث
ً
يجعلهم يواجهون مخاوف وقلقا عارمً ا .الحياة
الجيدة بالنسبة لهم وألسرهم التي أتوا يبحثون عنها
يف أوروبا لم تتحقق بشكل فعيل .يف الواقع ،يواجه
اآلباء واألمهات أنظمة وطنية تدعمهم وتقيدهم يف
الوقت نفسه .لم يكونوا دائمً ا متأكدين من كيفية
تحقيق مصالح أطفالهم ،وغالبًا ما كانوا يخشون
تعريض مستقبل أطفالهم للخطر .يعمل اآلباء
واألمهات بجد من أجل تحسني مستقبل أطفالهم،
ً
أيضا-ويف سعيهم لتحقيق هذا ،فإنهم يبحثون
عن أشكال مختلفة من الدعم الذي توفره الدولة،
عىل سبيل املثال امتياز العائلة أو امتياز الحفاضات
املجانية يف ميالنو ،أو عىل شكل املساعدة يف الرسوم
غري الرسمية لألطفال الذين يعانون صعوبات
يف القراءة يف أمسرتدام .يف أمسرتدام ،يخاف
ً
أيضا -من الدولة ومؤسساتها،اآلباء واألمهات
بالخصوص عندما يتعلق األمر بإطالق العنان
لسلطات خارج سيطرتهم؛ يف باريس عىل وجه
الخصوص ،ويف ميالنو ً
أيضا ،كان هذا الخوف أقل
حدة.
يف املدن الثالث ،يدرك اآلباء واألمهات الذين
عملنا معهم أهمية املؤسسات الفاعلة واملهنيني
املنخرطني يف حياة أطفالهم .يف أمسرتدام ،يحاول
اآلباء واألمهات إشراك املؤسسات «الجيدة»
يف حياة أطفالهم ،كاملؤسسات التي تساعد يف
الرسوم املدرسية غري الرسمية ،وإقصاء املؤسسات
«السيئة» ،مثل مصلحة حماية الطفولة .يف باريس،
تتعلق آمال اآلباء واألمهات بالتعامل مع مهنيني
«جيدين» ،أي مهنيني يحاولون كل ما يف استطاعتهم
ليك يساعدوا أولياء األمور ،كما كان اآلباء واألمهات
دائمً ا يرغبون أن ال يقابلوا مهنيني «سيئني» غري
ليّنني .يشعر اآلباء واألمهات بالحاجة إىل أن يكونوا
اسرتاتيجيني يف تعاملهم مع املهنيني ،من أجل
إقناعهم بتقديم الخدمات لهم .يف بعض الحاالت،
يحرص اآلباء واألمهات عىل أن يكونوا أنيقني عندما
يذهبون ملقابلة أحد املهنيني ،كما يحرص العديد

منهم أن يجلبوا معهم الباحثني آملني أن حضورنا
سيساعدهم.
يف ميالنو ،حيث املوارد االجتماعية محدودة،
ً
انطالقا
يحرص أولياء األمور عىل تقديم أنفسهم
من مبدأ االستحقاق ،بمعنى أنهم كانوا يقدمون
أنفسهم عىل أساس أنهم «مستحقون» و«أحق
باملساعدة»ً ،
أمل يف إقناع املهنيني باستخدام
سلطاتهم الخفية .ولكن الجانب األهم هو حرص
اآلباء واألمهات عىل اسرتاتيجيات معينة فيما يتعلق
باإلفصاح عن املعلومات أو إخفائها .كان اآلباء
واألمهات حذرين بالخصوص عندما يتعلق األمر
بالعنف واالستغالل الـمنزيل.
ومع مرور الوقت ،يكتسب اآلباء واألمهات
تجربة وحنكة يف التعامل مع دول الرعاية
االجتماعية ،يبدؤون يف اكتساب معارف عن األنماط
التي تطبع املقابالت واللقاءات التي تخص أطفالهم.
يف باريس ،هذا األمر أعطى الفرصة لبعض األمهات
غري الناطقات بالفرنسية يف التحدث مع أشخاص
مثل مدير أو مديرة املدرسة .ويف ميالنو ،تعمل
بعض األمهات عىل اتباع خطط غري منطقية من أجل
الحصول عىل ما يُردن .يف أمسرتدام ،يشكك بعض
اآلباء يف الوعود التي يعدها املتخصصون يف مجال
الرعاية االجتماعية ألن وعودهم السابقة لم تتحقق.
تبني أن السعي وراء -والحصول عىل -خدمات
الرعاية االجتماعية عمل مح ِبط ومستهلِك للوقت
وصعب ًّ
جدا بالنسبة لآلباء واألمهات ،وهذا األمر
عبَّأ اآلباء واألمهات بطرق مختلفة .بينما يف بداية
مشوار هجرتهم ،كان اآلباء هم املحاورين األساسيني
للمؤسسات والخدمات يف أغلبية الحاالت ،كان
العديد من املهنيني يميلون إىل افرتاضية أن هذا
كان دورًا أكرث مالءمة لألمهات .تقوم العديد من
املؤسسات والربامج بتوجيه خطابها ،بشكل ضمني
أو صريح حصريًّا إىل النساء ،حيث إن موارد الرعاية
االجتماعية واملتطلبات القانونية غالبًا ما تعمل
بمنطق النوع االجتماعي التمييزي ،كما توضح
لألسف -حالة األب املطلق يف أمسرتدام.وعالوة عىل ذلك ،فإن أغلبية املهنيني الذين
تصادفهم األمهات واآلباء املصريني كانوا من اإلناث
ومن املنتميات إىل الطبقة الوسطى ،يف أمسرتدام

Moeders, vaders en de
zoektocht naar welzijn
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Het resultaat van een kunstproject van ouders
van de kinderopvang siert de muur in een
buurthuis in Parijs. Het werk illustreert en
symboliseert de diverse achtergronden van de
families in het buurthuis.

مشروع الفنون والحرف اليدوية يف باريس الذي تزين جدران املركز
 هذا املشروع هو من صنع اآلباء واألمهات املنتمني إىل.االجتماعي
 وهو يمثل تنوع أصول األسر التي،مركز الرعاية النهارية لألطفال
.ترتاد املركز االجتماعي

 كانت معظمهن نساء،وميالنو عىل وجه الخصوص
 هذا األمر أعطى.بيض من أصول هولندية وإيطالية
 وعىل.)وجهً ا لدولة الرعاية االجتماعية (املرأة البيضاء
ً
 عىل طبيعة اللقاءات-أيضا فقد أثر،نفس املنوال
ً ،التي تخص األطفال
 كانت،مثل يف بعض األحيان
بعض املهنيات يقدمن أنفسهن عىل أنهن أمهات
ً -أيضاً
بدل من تقديم أنفسهن عىل أساس مهنتهن
.وخربتهن
 استهدفت أغلبية برامج،ويف املدن الثالث
التفعيل واملشاركة بشكل واضح أو ضمني النساء
 بحيث أن هذه الربامج تفرتض أن األمهات،املهاجرات
املهاجرات بحاجة للتوجيه نحو املشاركة يف املجال
 وكذلك أنهن بحاجة ألسلوب حياة أكرث،العام
 ولكن هذه الربامج لم تأخذ بعني االعتبار،استقاللية
السعي املكثف واليومي الذي تقوم به األمهات من
 ولم،أجل الوصول إىل موارد الرعاية االجتماعية
ً
 هذا.شكل من أشكال التفعيل
تعترب هذا األخري
األمر أدى إىل حدوث شرخ بني األمهات املهاجرات
 حيث،والربامج التي تستهدف دعم اآلباء واألمهات
 أدى هذا إىل إضافة متاعب-يف بعض األحيان- أنه
أخرى لألمهات اللوايت يبحنث عن موارد الرعاية
 عالوة عىل مهامهن اليومية الكثرية،االجتماعية
.واملرهقة
وبينما يلعب النوع االجتماعي دورًا بار ًزا يف
 فإن هذه،الخطاب العام حول املهاجرين واندماجهم
الديناميات تسلط الضوء عىل الطبيعة النوعية لدول
 سواء عىل مستوى،الرعاية االجتماعية األوروبية
.الخطاب العام أو عىل مستوى الربامج التي تقدمها

161

خالصات

Conclusie

derschapsprogramma’s voor ogen hadden, leidde soms tot een extra last voor
de toch al drukke moeders. Hoewel
gender een prominente plaats heeft in
het publieke debat over migranten, integratie en culturele verschillen, laat
deze dynamiek juist zien hoe Europese
verzorgingsstaten genderverschillen
versterken in de manier waarop zij
hun publiek aanspreken en in de programma’s die zij ontwikkelen.

 بحث عن الرعاية االجتماعية:أمهات وآباء

160

sceptisch over de beloften van professionals, omdat eerdere beloften onvervuld bleven.
Het zoeken naar en toegang krijgen
tot voorzieningen bleek een frustrerende, tijdrovende en moeizame klus
die moeders en vaders op verschillende manieren activeerde. Hoewel
vaders in eerste instantie vaak de
eerste gesprekspartners voor organisaties en voorzieningen waren, leken
professionals aan te nemen dat deze
rol eerder voor moeders was weggelegd. Verschillende organisaties en
programma’s richtten zich impliciet
of expliciet op vrouwen, en ook sociale voorzieningen en juridische regels
werkten genderverschillen in de hand,
zoals het lot van gescheiden vaders in
Amsterdam pijnlijk duidelijk maakt.
Bovendien waren de professionals
die de Egyptische moeders en vaders
tegenkwamen overwegend vrouwen
uit de middenklasse, en in Amsterdam
en Milaan, voornamelijk wit en met
een Nederlandse en Italiaanse achtergrond. Dit gaf de verzorgingsstaat een
bepaald gezicht (witte vrouw), en beïnvloedde ook de aard van de ontmoetingen, bijvoorbeeld als professionals zich
als medemoeders presenteerden in
plaats van hun professionele status en
expertise op de voorgrond te plaatsen.
In alle drie de steden waren activatie- en participatieprogramma’s expliciet of impliciet gericht op migrantenvrouwen, van wie werd aangenomen
dat ze begeleiding nodig hadden om
een meer publiek en autonoom leven
te leiden. Deze programma’s erkenden
de zoektocht naar sociale voorzieningen meestal niet als een vorm van
activatie. De kloof tussen de dagelijkse
inspanningen van migrantenmoeders
en de participatie die opvoed- en ou-

بني االختالفات واملقاييس
املعيارية املحددة

tief opvoeden’ (éducation bienveillante). In deze steden koppelden professionals opvoeden aan bredere idealen
over maatschappelijke betrokkenheid.
Net als hun collega’s in Amsterdam
probeerden zij ouders ontvankelijk te
maken voor hun normen en idealen.
In tegenstelling tot de publieke debatten en politieke eisen ten aanzien
van integratie in Nederland, zorgden
de abstracte termen waarin Amster’damse professionals over ‘moeder
en ‘vader’ praatten ervoor dat de
specifieke afkomst van ouders naar
de achtergrond verdween. In plaats
van heersende ideeën over culturele
verschillen, richtten professionals
van het Ouder- en Kindteam zich op
het familiesysteem. In Milaan, waar
sociale voorzieningen een ‘interculturele’ benadering kennen, deden
opvoedondersteuningsprofessionals
hun best om verschillen in de culturele achtergrond van ouders te erkennen
en te vieren. En in Parijs leidde een
ethiek van niet-oordelen en inclusiviteit tot een ongemakkelijke combinatie, waarbij enerzijds de culturele
achtergrond en praktijken van ouders
expliciet werden gewaardeerd, en anderzijds ouders die zich al te sterk met
hun etnische of religieuze gemeenschap leken te identificeren op sterke
afkeuring konden rekenen. Dit soort
professionele codes weerspiegelen de
oprechte wens van professionals om
iedereen gelijk te behandelen, om zorg
te dragen voor achtergestelde groepen
en om bij te dragen aan een samenleving die open staat voor diversiteit,
maar ze verbloemen tegelijkertijd ook

Aan het begin van dit project verwachtten we de debatten over migrantenfamilies terug te zien in de
opvoedprogramma’s en het werk van
opvoedondersteuners in de verschillende steden. Tot onze verbazing kwamen deze publieke debatten zelden expliciet naar voren in de programma’s
en de activiteiten van de professionals
met wie wij werkten. Ideeën over
etnische, culturele of sociale verschillen kwamen op een meer indirecte
manier tot uiting.
Opvoedondersteuningsprofessionals waren maar beperkt sturend en
disciplinerend richting ouders en de
manier waarop zij hun kinderen opvoeden. Hoewel een niet-normatieve,
gelijkwaardige houding onderdeel was
van hun professionele opvattingen,
kwam dit ook omdat veel van de voorzieningen die zij aanboden vrijwillig
waren en ouders zich gemakkelijk
konden terugtrekken. In Amsterdam
werkten professionals met duidelijke
normen over een gezonde jeugd en
goed opvoeden. In hun ontmoetingen
met ouders communiceerden professionals deze normen echter maar zelden
rechtstreeks, en ze legden ze ook niet
op door ouders te vertellen wat ze wel
en niet zouden moeten doen. In plaats
daarvan probeerden ze ouders op hun
opvoeden te laten reflecteren door vragen te stellen en alternatieven voor te
stellen. In Parijs en Milaan vermeden
professionals universele normen voor
opvoeden en ouderschap, ook al bevatten hun programma’s wel degelijk
ideeën over goed opvoeden, zoals het
belang van samenwerken of van ‘posi-
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شرعنا يف هذا البحث ونحن نتوقع أن نجد صدى
برامج الدعم املقدم لآلباء واألمهات وصدى الخطاب
العام الدائر حول اآلباء واألمهات املهاجرين يف
ميادين بحثنا ،ولكن املفاجأة بالنسبة لنا أن هذه
الخطابات العامة والحوارات العامة حول املهاجرين
لم تكن حاضرة بشكل واضح يف ممارسات املهنيني،
غالبًا ما وجدنا أن األفكار املتعلقة باالختالفات
العرقية والثقافية والدينية حاضرة بشكل هاميش،
وبطريقة غري مباشرة خالل اللقاءات.
املهنيون املنخرطون يف مجال الرتبية لم يتعاملوا
مع اآلباء واألمهات بأسلوب توجيهي أو تأديبي
عندما يتعلق األمر برتبية أطفالهم ،كان موقفهم
ً
مسبقا
األخالقي ينص عىل التخيل عن املعايري املحددة
ً
ً
متعلقا -أيضا-
ويعتمد عىل املساواة ،وهذا األمر كان
بالطبيعة الطوعية لهذه الخدمات وبتواجد إمكانية
االنسحاب منها من طرف اآلباء واألمهات يف أي وقت.
يف أمسرتدام ،عمل املحرتفون مع إطار واضح
ملعايري الطفولة الصحية والرتبية الجيدة .ولكن
لم يكونوا دومً ا قادرين عىل التصريح املباشر بهذه
املعايري خالل اللقاءات التي جمعتهم باآلباء
ً
أيضا -قادرين عىل فرضهاواألمهات ،ولم يكونوا
عليهم .عوض ذلك ،حاولوا أن يحثوا اآلباء واألمهات
عىل طرح األسئلة واقرتاح البدائل .يف باريس
وميالنو ،كان املهنيون يتفادون تحديد املعايري والقيم
العاملية لرتبية األطفال وتحديد معنى األبوة واألمومة
الصالحة ،عىل الرغم من أن برامجهم كانت دائمً ا
تمثل أفكارًا مثالية عن الرتبية وعن ممارسات األبوة
واألمومةً ،
مثل فيما يتعلق بأهمية التعاون أو قيمة
«االدوكاسيون بينفيانط» ،أي الرتبية اإليجابية.
وزيادة عىل هذا ،غالبًا ما كان مهنيو دعم األبوة
واألمومة يف هذه املدن يربطون الرتبية بمثل عليا
كاالنخراط الفعيل يف املجتمع .عىل غرار زمالئهم يف
أمسرتدام ،حاولوا «تعبئة» اآلباء واألمهات من أجل
اعتماد معايريهم وقيمهم.
ً
خالفا للنقاشات العامة والخطابات السياسية
التي تحث املهاجرين عىل االندماج ،يف أمسرتدام،
كان خطاب املهنيني فيما يخص الخلفيات املتنوعة
لآلباء واألمهات تغلب عليه حيادية مصطلحات
عامة ومجردة مثل «أم» أو «أب» .وعوض استعمال

األفكار السائدة يف هذه املجتمعات عن االختالف
الثقايف ،حاول املهنيون أن يركزوا عىل األنظمة
األسرية بشكل عام .يف ميالنو ،حيث مجال الخدمات
االجتماعية مرتبط بنهج «االندماج الثقايف» ،كان
موقف املهنيني أنهم عملوا عىل االعرتاف باالختالفات
الثقافية لآلباء واألمهات واالحتفاء بها .ويف باريس،
كانت األخالق املبنية عىل نبذ األحكام املسبقة
وتكريس إدماج اآلباء واألمهات غالبًا ما ُتنتج مزيجً ا
غريبًا من تيارين اثنني :عىل جانب واحد ،عمل
املهنيون عىل تقدير واحرتام الخلفيات الثقافية لآلباء
واألمهات وكذلك تثمني تجاربهم ،وعىل الجانب
اآلخر فإن هؤالء املهنيون لم يتوانوا عىل االعرتاض
عىل بعض اآلباء واألمهات الذين كانوا ملتزمني
بهوياتهم وانتماءاتهم الثقافية .وعىل الرغم من
أنهم عربوا عن رغبتهم يف تكريس مبدأ املساواة يف
ً
تهميشا،
املعاملة ،ورعاية الطبقات املجتمعية األكرث
وكذلك جعل املجتمع أكرث انفتاحً ا ،فإن املوقف املهني
العام ،يف كل من أمسرتدام ،وميالنو وباريس ،كان
يحجب ديناميات القوة غري الواضحة تمامً ا التي
تجمع بني املهنيني الذين ينتمون للطبقة الوسطى
والذين يمثلون غالبًا السكان األصليون ،واملهاجرين
الذين ينتمون للطبقة العاملة.
ً
أيضا -بالنسبة لنا أن أغلبية اآلباءكانت املفاجأة
واألمهات يف باريس وميالنو لم يعربوا عن قلقهم
فيما يخص التمييز العنصري .الكثري منهم كان يقلق
عن العالقات التي ينسجها أطفالهم مع املؤسسات،
خاصة املدرسة ،وكانوا يتساءلون عما إذا كانت
أوروبا قادرة عىل منح أطفالهم فرصة منصفة يف
الحياة .يف أمسرتدام ،ناقش اآلباء واألمهات التمييز
العنصري مع بعضهم البعض ،لكنهم غالبًا ما
كانوا غري متأكدين من تجلياته امللموسة ،وكانوا
أيضا مرتددين يف التصريح بالتمييز العنصري خالل
ً
خوفا من تداعياته.
اللقاءات املتعلقة برتبية أطفالهم
ً
وبدل عن تقييد اآلباء واألمهات املهاجرين
باملعايري املحددة مسبقا ،والتجريح يف أساليب
تربيتهم ،فإن معاينتنا للقاءات التي تدور حول
تربية األطفال قادتنا إىل استنتاج مُ فاده أن هناك
مفاوضات مهمة ًّ
جدا تدور بهذا الصدد ولكنها تتسم
بالرتدد يف أغلب األحيان عندما يرتبط األمر بخدمات
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 عمل املحرتفون بجد إلقناع اآلباء.الرعاية االجتماعية
 يف،واألمهات باملشاركة يف املبادرات التي وفروها لهم
حني حاول اآلباء تجنيد املهنيني يف جهودهم لتأمني
 كانت.حياة جيدة لهم وضمان مستقبل لعائالتهم
 حيث كان،هذه اللقاءات موسومة بالرتدد والشك
اآلباء يخافون من أن بحثهم عن حياة كريمة قد ال
 حتى وإن تكللت،يكون ناجحً ا وحيث حاول املهنيون
 يف إقناع اآلباء برؤيتهم لحياة،مجهوداتهم بالفشل
ً
إنصافا لهم
 وطفولة صحية ومستقبل أكرث،جيدة
.وألطفالهم

بني االختالفات واملقاييس املعيارية املحددة
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subtielere machtsrelaties tussen de
vaak witte middenklasse professionals en de veelal armere migrantenouders.
Tot onze verbazing uitten Egyptische ouders in Milaan en Parijs maar
zelden zorgen over racisme en discriminatie. De meesten maakten zich
wel zorgen over de relatie die zij en
hun kinderen hadden met verschillende instanties, en dan vooral scholen. In Amsterdam bespraken ouders
racisme en discriminatie wel onderling, maar waren zij vaak onzeker
over de concrete incidenten en terughoudend om dit ter sprake te brengen
in opvoedontmoetingen uit angst voor
negatieve gevolgen.
In plaats van moraliserende en
stigmatiserende debatten rondom
migrantenouders, leidde ons onderzoek naar opvoedondersteuning en
jeugdhulp ons naar een betrokken,
maar ook onzekere onderhandeling
over ondersteuning en voorzieningen.
Professionals werkten hard om ouders
te overtuigen mee te werken aan de
programma’s die zij voor hen hadden
bedacht, terwijl ouders professionals
probeerden in te schakelen in hun
pogingen om een goed leven en een
goede toekomst voor zichzelf en hun
kinderen op te bouwen. Dit waren
ontmoetingen met een ongewisse
uitkomst, waarbij ouders bang waren
dat hun zoektocht naar een fatsoenlijk leven niet succesvol zou zijn en
professionals ouders, lang niet altijd
met succes, probeerden te overtuigen
van hun visie op een goed leven, een
gezonde jeugd en een rechtvaardige
toekomst.

Muurschildering op een gebouw in Milaan
waar buitenactiviteiten voor families worden
georganiseerd. Het woord pace (vrede) en de
verschillende nationale vlaggen illustreert
de wens van professionals die aan dit soort
projecten werken om een divers publiek samen
te brengen. (Foto door Milena Marchesi)
جدارية يف ميالنو تزين الفضاء حيث يتم تنظيم برامج األسرة يف
 إن كلمة السالم واألعالم الوطنية املختلفة التي.الهواء الطلق
تمت خياطتها يف ثوب واحد تمثل واحدة من أهم طموحات
 خلق التماسك بني مجموعة:املهنيني العاملني يف هذه املشاريع
.متنوعة الثقافة واإلرث
)(الصورة من ميلينا ماركيزي

Het onderzoeksteam

Anouk de Koning

Wiebe Ruijtenberg

Milena Marchesi

Lucrezia Botton

‘Iedere donderdag mocht ik bij casuïstiekbesprekingen aanschuiven, waar de
professionals van de Ouder- en Kindteams de meest complexe en aangrijpende gevallen bespreken, en waar ik
kon zien hoeveel zij geven om de families met wie zij werken.’

‘Ik ging ruim een jaar lang met verschillende Egyptische ouders naar hun
afspraken met verschillende instanties
in Amsterdam. Hierdoor heb ik kunnen
zien hoe ouders zich tijdens dit soort afspraken opstellen, maar ook wat zij van
dit soort afspraken hopen en verwachten
en waarover ze teleurgesteld zijn.’

‘Ik mocht tien maanden lang onderdeel
zijn van de enorme inspanningen van
vrijwilligers en professionals die met
ouders werken in de buitenwijken van
Milaan. Hierdoor heb ik iets van de urgentie, intensiteit en meeslepende aard
van dit werk kunnen ervaren.’

‘Ik volgde Egyptische moeders ruim een
jaar lang naar hun dagelijkse ontmoetingen met professionals, vrijwilligers
en andere ouders. Ik was bij vrolijke, gezellige momenten, maar ook in benauwende situaties, zoals huisuitzettingen.
Het verzet van de vrouwen tegen economische onzekerheid en hun zelden uitgesproken hoop voor de toekomst tonen
hun kracht en kwetsbaarheid en bieden
inzicht in hun dagelijkse uitdagingen
als migrantenouders.’

Projectleider – Amsterdam

168
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أنوك دي كونينغ

.قائدة املشروع ـ أمسرتدام

 ُسمح يل بالجلوس يف مناقشات،«يف كل يوم خميس
 ومعرفة مدى،حول الحاالت املعقدة واملثرية لالهتمام
اهتمام املهنيني من مجموعات اآلباء واألبناء باألسر
ً
».ظروفا صعبة
التي يشتغلون معها و التي تعيش

Promovendus – Amsterdam

فيبي رويتنبريج
 أمسرتدام- باحث دكتوراه

 رافقت آباء مصريني يف اجتماعاتهم،«عىل مدار السنة
يف مختلف مكاتب الرعاية االجتماعية يف جميع أنحاء
 وقد سمح يل ذلك بالحصول عىل نظرة.أمسرتدام
عميقة حول اسرتاتيجيات اآلباء وكذلك عىل آمالهم
».وتوقعاتهم وخيبات أملهم

Postdoctoraal onderzoeker – Milaan

ميلينا ماركيزي

 ميالنو- باحثة ما بعد الدكتوراه

«كان يل شرف املشاركة يف الجهود املتضافرة
للمتطوعني واملهنيني العاملني يف األحياء الواقعة
 وقد.عىل الهوامش االجتماعية واالقتصادية يف ميالنو
مكنتني هذه التجربة املميزة واملستقاة من املصدر األول
».من االنفتاح أكرث عىل الدور املهم لهذا العمل

Promovendus – Milaan

لوكريتسيا بوتون

 ميالنو- باحثة دكتوراه

 تابعت عد ًدا من األمهات املصريات،«ألكرث من سنة
يف لقاءاتهم اليومية مع املهنيني واملتطوعني واآلباء
، وعشت معهن لحظات سعيدة،واألمهات اآلخرين
وكذلك التجارب العصيبة التي مررن بها مثل عمليات
 إن مقاومة النساء ومواجهتهن للهشاشة.اإلخالء
االقتصادية وآمالهن املستقبلية التي نادرا ما يتم
التعبري عنها أو االستماع إليها تمثل نقاط ضعف وقوة
 وتوضح كذلك العديد من الكفاحات،يف نفس الوقت
».اليومية لهذه األمهات املهاجرات
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Anick Vollebergh

Soukaina Chakkour

‘In de achterstandswijken van Noordoost Parijs ben ik tien maanden lang
zeer warm ontvangen in verschillende
praatgroepen en tijdens andere activiteiten voor ouders in buurthuizen en
bij stichtingen. Daar zag ik hoe ouders
en professionals compassie en mildheid
(bienveillance) en écht luisteren verbonden met goed ouderschap en met je
rechten als burger, en met het streven
naar een menselijkere en rechtvaardigere samenleving.'

‘Verschillende Egyptische families
nodigden me uit om ruim een jaar lang
aanwezig te zijn op stressvolle, vrolijke
en saaie momenten. Doordat zij mij in
hun huis en leven verwelkomden, kon
ik een goed beeld krijgen van de nuances en de verschillende betekenissen en
vormen van ouderschap in Europa.’

Postdoctoraal onderzoeker - Parijs
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أ ِنك فوليبريج

 باريس- باحثة ما بعد الدكتوراه

« تم الرتحيب بي بحرارة للمشاركة يف مجموعات
املناقشة وغريها من األنشطة لآلباء واألمهات يف املراكز
االجتماعية والجمعيات يف أحياء الطبقة العاملة يف
 أظهر يل اآلباء، يف هذا السياق.شمال شرق باريس
واألمهات واملهنيون أن االستماع الفعال والتعامل
بمودة ولطف ليسا فقط مهارات مهمة يف تربية األبناء
ً ولكن
أيضا ممارسات مواطنة وممارسة للحقوق التي
نطمح من خاللها إىل إنشاء مجتمع أكرث إنسانية
».ًوعدال

Promovendus - Parijs

ُسكينة شقور
 باريس- باحثة دكتوراه

«لقد أعطتني العديد من العائالت املصرية الفرصة
 السعيدة،ليك أكون حاضرة خالل اللحظات الصعبة
 ساعدين.والعادية يف حياتهم ألكرث من سنة يف باريس
استعدادهم لفتح منازلهم وحياتهم يل عىل فهم
بعض الفروق الدقيقة واملعاين املختلفة والواقع املادي
».ملعنى األبوة واألمومة يف أوروبا بني األسر املهاجرة
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مشروع إعادة إنتاج أوروبا تحقق بفضل الدعم املادي
الذي وفره املجلس األوروبي لألبحاث (املنحة األولية
للمجلس األوروبي لألبحاث ،رقم املشروع ،)640074
والدعم املقدم من طرف جامعة رادبود نايمخن يف
هولندا .نحن ممتنون ًّ
جدا لكل املشاركني يف بحثنا يف
أمسرتدام وميالنو وباريس .عىل مدار هذا املشروع،
وهبوا لنا بسخاء وقتهم ،وشاركوا معنا رؤاهم
ً
أيضا -حياتهم .نود أنوخرباتهم ،وشاركوا معنا
ً
أيضا -العديد من األشخاص الذين قدموانشكر
لنا النصح واملشورة عىل امتداد هذا املشروع :اتني
لوبهايد ،بول ا .سيلفريستاين ،ميتي-لويز يوهانسن،
هيلدا دانيالسن ،أسترتيد أهيب ساندسبو ،إلينا
بونزوين ،إيلني موير ،تريزا سنوييل ،مارتني كوسرت،
تون فات مييل وأنيك تونايري .ساعدنا مجلس
االستشارة األخالقي عىل تسوية العديد من القضايا
األخالقية يف بحثنا ،وهو يتكون من :جودي ميسمان،
مارسيل بيكري ،وساندرا مانتو .نود ً
أيضا أن نشكر
ًّ
كل من آن دي يونغ ،فرانشسكو دي أنجليس وبيث
ابستني عىل قبولهم دور الوسيط املحيل يف كل من
املدن التي اشتغلنا فيها .نشكر كذلك مروة حسني
عىل مساعدتها القيّمة يف وضع اللمسات األخرية عىل
الرتجمة العربية والفرنسية لهذا الكتاب .يف األخري،
نحن ممتنون جدا لزوي فان أوتريلو عىل حضورها
القيم واملشجع ،خاصة خالل اللحظات الحرجة.
أنوك دي كونينغ ممتنة ًّ
جدا لفرق اآلباء واألبناء يف
أمسرتدام عىل رغبتهم يف املشاركة يف هذا البحث.
وتود بالتحديد أن تتوجه بالشكر إىل هانز فريماك
الذي قدمها إىل اإلدارة املشرفة عىل برامج فرق اآلباء
واألبناء ،ورينسيك إمِ لكامب وليزبيث فان بوكستيل
لتسهيل الولوج إىل املجال وملالحظاتهم النقدية.
وهي ممتنة أشد االمتنان لفرق اآلباء واألبناء يف
الشمال القديم والشمال الشرقي يف أمسرتدام عىل
ترحيبهم بها يف حياتهم املهنية ولقاءاتهم مع اآلباء
واألمهات واألطفال ،وتشكرهم عىل دعمهم ،ووقتهم
وانفتاحهم.
فيبي رويتنبريج يود أن يشكر مديري وأعضاء
املؤسسات املصرية يف أمسرتدام ،الذين قبلوه بكرم
بينهم ،ومن ضمنها مؤسسة املصريني الهولنديني
تضامن ،مؤسسة فنار ،مؤسسة كليوباترا ،مؤسسة

هارموين ،واتحاد املرأة العربية يف هولندا .ويعرب عن
امتنانه ملساعدة معتز راغب الذي كان محاورًا هامًّ ا
والذي أجرى مقابالت مهمة مع شبان من الجيل
الثاين من الهولنديني إلكمال وجهة نظر الوالدين.
فيبي ممنت بشكل خاص لآلباء واألمهات الذين
رحبوا به بحرارة يف حياتهم العائلية اليومية الحميمة
مما جعل أبحاثه ممكنة .ألسباب عدم الكشف عن
هويتهم ،ال يمكن تسميتهم بشكل فردي.

Haar grootste dank gaat uit naar de professionals van de Ouder- en Kindteams
Oud Noord en Noord West die haar verwelkomd hebben in hun professionele
leven en hun ontmoetingen met ouders
en kinderen; ze is hen zeer dankbaar
voor hun tijd, steun, vertrouwen en
openheid.

ميلينا ماركيزي تقدر ًّ
جدا تسهيل الولوج وحسن
الضيافة والوقت السخي الذي قدم لها من طرف
جمعيتني يف ميالنو :ايتاما وميتادي .إنها ممتنة
ً
أيضا -لعدد من املؤسسات والفاعلني الذين سهلوالها الولوج إىل مجالهم ،وقدموا لها رؤية واقرتاحات
وكذلك أقدموا عىل وضعها يف اتصال مع جهات
وأشخاص آخرين يف مراحل مهمة من البحث – ومن
بينهم تعاونية تويت انسيامي ،مابيغ سان سريو،
مامي ا سكول ،وبلدية ميالنو .ماريا كيارا كوبوال
كانت مساعدة مهمة وفعالة يف البحث .ميلينا ممتنة
غاية االمتنان ملساهمات جميع من أعطوا الكثري من
معرفتهم ووقتهم وخربتهم خالل البحث ،يتعذر
تسميتهم شخصيًّا هنا لدواعي عدم الكشف عن
هوياتهم ،ولضيق املساحة.

Wiebe Ruijtenberg bedankt de directie
en leden van de Egyptische verenigingen in Amsterdam die hem in hun
midden ontvingen, waaronder Stichting
Egyptische Nederlanders Tadhamon,
Stichting Fnaar, Stichting Cleopatra,
Stichting Harmonie en de Vereniging
voor Arabische Vrouwen Nederland. Hij
is dankbaar voor de hulp van Moataz
Rageb, die een belangrijke gesprekspartner was en als onderzoeksassistent
tweede generatie Egyptisch-Nederlandse
jongeren interviewde om het perspectief van ouders aan te vullen. Wiebe wil
vooral de vaders en moeders bedanken
die hem zo hartelijk verwelkomden in
hun intieme, alledaagse gezinsleven.
Hoewel zij omwille van de anonimiteit
niet individueel genoemd kunnen worden, was het onderzoek zonder hen niet
mogelijk geweest.

لوكريتسيا بوتون تود أن تشكر املهنيني واملتطوعني
الذين ع ّرفوها عىل األسر املهاجرة وسمحوا لها بمعاينة
عملهم .وهي تتقدم بالشكر خاصة ملاتيل ألبريتيني
وماريا كيارا سيال من جمعية دار= كازا ،وكريستيانا
بوريال من أمييش ديل باركو تروترأونلوس ،وفايزة
مرعي .عىل الرغم من أنها ال تستطيع تسميتهن
ألسباب عدم الكشف عن هويتهن ،إال أنها مدي ّنة ً
حقا
للعديد من النساء اللوايت شاركن نضاالتهن اليومية،
وقلقهنّ الشخيص ،وصداقتهن ،محافظات عىل
روح السخرية ،وقلب طفيف ،يف مواجهة صعوبات
وأوضاع درامية.
أنِك فوليبريج تود أن تشكر العديد من املهنيني الذين
منحوها وقتهم ملناقشة أعمالهم .وهي مدينة بشكل
خاص السباس 19اورك ،اسباس 19رييك ،اسباس
لودو ،اسباس ريزيليانس ،وفريق التطوير املحيل،
الهتمامهم بالبحث ولسماحهم لها باملشاركة يف

Milena Marchesi is dankbaar voor de
hartelijke toegang, tijd en gastvrijheid
die stichting Itama en stichting Mitades
Aps in Milaan haar boden. Ze is ook veel
dank verschuldigd aan een aantal andere organisaties en instanties die haar
toegang gaven en inzichten, suggesties,
en contacten boden in kritieke fases van
het onderzoek, waaronder SPLuF-Cooperativa Tuttinsieme, Mapping San

Het Reproducing Europe project werd
mede mogelijk gemaakt met financiële
steun van de European Research Council
)(ERC Starting Grant, Project ID 640074
en de Radboud Universiteit in Nijmegen.
We zijn vooral dank verschuldigd aan de
vele deelnemers aan ons onderzoek in
Amsterdam, Milaan en Parijs. Zij gaven
gul van hun tijd, inzichten en ervaringen en verwelkomden ons in hun
leven. We willen verschillende mensen
bedanken die ons tijdens het onderzoek
geadviseerd hebben: Eithne Luibhéid,
Paul A. Silverstein, Mette-Louise Johansen, Hilde Danielsen, Astrid Ouahyb
Sundsbø, Elena Ponzoni, Eileen Moyer,
Tirza Snoijl, Martijn Koster, Toon van
Meijl en Anke Tonnaer. Onze ethische
commissie, bestaande uit Judi Mesman,
Marcel Becker en Sandra Mantu, heeft
ons bijgestaan bij ingewikkelde ethische kwesties. We bedanken ook Anne
de Jong, Francesco de Angelis en Beth
Epstein in hun rol als lokaal contactpersoon. Marwa Hussein is van grote hulp
geweest bij het afronden van de Franse
en Arabische versies van deze tekst.
Ten slotte willen we Zoë van Otterloo
hartelijk bedanken voor haar bekwame
en altijd opgewekte hulp op kritieke
momenten.
Anouk de Koning is het Ouder- en
Kindteam dankbaar voor zijn deelname
aan dit onderzoek. Ze bedankt Hans
Vermaak in het bijzonder voor zijn introductie bij het programmamanagement
van het Ouder- en Kindteam, en Renske
Emmelkamp en Liesbeth van Boxtel
voor het verlenen van toegang en voor
de nuttige feedback die zij haar gaven.
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Siro, Mamme a Scuola en de gemeente
Milaan. Maria Chiara Coppola verleende
waardevolle en efficiënte assistentie.
Milena is vooral al die mensen dankbaar
die zo veel van hun kennis, tijd en ervaring aan dit onderzoek gaven, maar die
vanwege privacy en ruimtegebrek niet
individueel genoemd kunnen worden.
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Lucrezia Botton wil de professionals en
vrijwilligers bedanken die haar hebben
voorgesteld aan migrantengezinnen en
haar toestemming gaven om hun werk
te observeren. Ze wil in het bijzonder
Matilde Albertini en Mariachiara Cela
van Dar = Casa, Cristiana Borella van
Amici del Parco Trotter Onlus en Faiza
Marei bedanken. Hoewel ze vanwege
privacy niet iedereen kan noemen, is
ze de meeste dank verschuldigd aan de
vele vrouwen die hun dagelijkse leven,
intieme zorgen en vriendschap deelden,
terwijl ze opgewekt en met ironie de
moeizame situaties aangingen waarmee
ze zich geconfronteerd zagen.
Anick Vollebergh bedankt de vele professionals die tijd maakten om hun werk
met haar te delen. Ze is in het bijzonder
dank verschuldigd aan Espace19 Ourcq,
Espace19 Riquet, EspaceLudo, Espace
Résilience en de Equipe de Développement Local voor hun interesse in het
onderzoek en voor de toestemming om
maanden op rij deel te nemen aan hun
activiteiten en vergaderingen. De hartelijke manier waarop ze is ontvangen in
praatgroepen en de waardigheid waarmee ouders vaak intieme en moeilijke
ervaringen deelden, hebben haar diep
geraakt. Olivia Vieujean en haar inzichten in de politiek van de buurt waren
een bron van inspiratie. Zij en JeanMarc Goudet hebben als onderzoeksassistenten onmisbaar werk verricht.

Soukaina Chakkour bedankt de Egyptische families, en vooral de moeders, die
hun huizen openstelden, hun verhalen
deelden en haar onderdeel maakten van
hun leven als vriendin en onderzoeker.
Hun veerkracht en wijsheid waren een
bron van inspiratie. Hoewel zij hen niet
kan noemen met het oog op anonimiteit, is zij hen veel dank verschuldigd. Ze
wil ook alle anderen bedanken die tijd
vrijmaakten om dit onderzoek mogelijk
te maken, in het bijzonder Ibrahim, die
zo veel deuren in de Egyptische gemeenschap in Parijs voor haar opende.

 كرم.األنشطة واالجتماعات عىل مدى عدة أشهر
اآلباء واألمهات تجاهها خالل مجموعات املناقشة
 حيث غالبًا ما شاركوا تجارب شخصية،ملسها بعمق
 كانت أوليفيا فيوجن ورؤيتها يف سياسة.وصعبة
 قامت هي وجان مارك غودت.الحوار مصدرًا لإللهام
.بعمل ال يقدر بثمن كمساعدين للبحث
ُ
 خاصة،سكينة شقور شاكرة للعائالت املصرية
 وشاركن قصصهن،األمهات اللوايت فتحن منازلهن
 كصديقة،وسمحن لها بأن تكون جزءً ا من حياتهن
 لقد كان صمودهن وحكمتهن مصدر إلهام.وباحثة
 عىل الرغم من أنها ال تستطيع تسميتهن.حقيقي
 إال أنها تظل مدينة،ألسباب عدم الكشف عن هوينت
 كما أنها ممتنة لجميع املشاركني اآلخرين الذين.لهم
 عىل.أخذوا وق ًتا من حياتهم لجعل هذا البحث ممك ًنا
 الذي فتح لها، تود أن تشكر إبراهيم،وجه الخصوص
.العديد من األبواب عىل الجالية املصرية يف باريس
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Mocht u vragen hebben over het project of geïnteresseerd zijn in verdere publicaties die uit het
Reproducing Europe project voortkomen, kijk
dan op www.reproducingeurope.nl of mail ons
op info@reproducingeurope.nl.

من املمكن الحصول عىل معلومات أكرث عن املنشورات الناتجة عن
مشروع إعادة إنتاج أوروبا أو الكتابة لنا بأسئلتكم عن البحث عىل
 وكذلك مراسلتنا،www.reproducingeurope.nl :املوقع
info@reproducingeurope.nl :عىل الربيد اإللكرتوين
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