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Introduction
In its 46th Federal Assembly, the VCP (Union of Christian Guides 
and Scouts) passed the resolution »Let’s be good neighbours«. 
It outlines a clear rejection of right-wing extremism and discrim-
ination and asks all Scouts and Guides to take an active stance 
against such views. 
At the VCP Council’s instruction, the »Let’s be good neighbours« 
project team developed the »On guard against extremism« 
campaign. This offers all Scouts and Guides the opportunity to 
examine right-wing extremism and populism and encourages 
them to actively engage with democracy, justice and solidarity. 
The campaign begins with the following booklet. As a mascot, 
the »German potato Scout« embodies the stereotype of Ger-
mans abroad like no other vegetable. It makes us both reflect 
and smile, since the potato originally found its own way from 
South America to Germany. Now it sets off again on a journey 
to expose radical right-wing ideologies as visions of inequality 
and discrimination, and right-wing populist strategies as ex-
tremism. 
The VCP stands firmly against both views. We are grateful to 
the project team for their work and their commitment and look 
forward to widespread involvement of Scouts and Guides in the 
campaign.

The VCP Council
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هؤالء الذين ميلكون السلطة مل يعد 

يهمهم احتياجاتنا! يجب علينا االتحاد 

وتشكيل حركة بطاطية! 

ألننا نحن الوحيدون الذين يعلمون ما 

الشيئ الجيد لنا وليس تيار الخرضوات!

املوز ال ينتمي إىل أملانيا. الطقس 

هنا ال يناسبهم عىل اإلطالق!

كل شعب له ثقافته الخرضاوية 

الخاصة. وهذا اليشء جيد بهذا الحال 

ويجب أن يبقى عىل هذا الحال

كبطاطا املانية جيدة. كان يتوجب عىل 

العمل اربع اشهر شاقة تحت االرض يك 

أستطيع أن أكون يف الطبق.

يف حني أن الذرة الكسولة تتاميل يف 

الريح وتستمتع بأشعة الشمس!

ال خضار ميلك نشاءاً مثل 

البطاطا االملانية. ولهذا نحن يف 

مكانة أسمي من الخضار اآلخر!

الفواكه الغريبة ال تنتمي يف 

سلطة الفواكه املانية الجيدة!
يف هذا الوقت الفوضوي نحن 

بحاجة اىل »زعيم« قوي يستطيع 

كل البطاطا األملانية اتباعه.
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حركة بطاطية؟! األمر يبدو ك 

»بطاطا ألملانيا« ماهذا الهراء! 

ولكن بعض التعليقات ال تبدو خاطئة للغاية. 

الطقس هنا ال يناسب الجميع هذا صحيح…

و لكن »زعيم« تبدو بالطبع وكأنه مبدأ مييني 

متطرف! ولكن ماذا يعني هذا يف الواقع؟

أنا مشوش األن وسوف أسأل العم 

جريجور. هو يحدثني دامئا عن 

السياسة!
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تفكري سيايس, حركات ومنظامت يلقى عليهم بأسم 

)اليميني املتطرف( إذا كانت العنارص املميزة التالية 

موجودة أكرث أو أقل:

أيديولوجيات عدم املساواة 

والعنف وانعدام الحرية. 

لذلك ، يجب أن يكون لديك 

نظرة فاحصة عىل اإليديولوجيات 

املختلفة التي تنتمي إىل التطرف 

اليميني. من األفضل أن تسأل 

خرباء الخرضوات اآلخرين. هم 

سيكونون قادرين عىل مساعدتك!
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أوه! هذا يبدو معقدا حقا! اعتقدت 

أنني سأحصل عىل إجابات رسيعة 

وسهلة ألسئلتي. حسناً.. هيا بنا!
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نعم هذا صحيح. لكن اإلميان باألمة 

»الخاصة بهم« يساعد بعض الناس عىل 

تجاهل مشاكلهم الخاصة. ألن األفكار 

القومية تجعل من السهل لوم اآلخرين عىل 

وضعك الخاص.

األيديولوجيات القومية متجد األمة وتضعها فوق الدول األخرى. غالباً ما ميثل 

املتطرفون اليمينيون أفكاراً قومية عن طريق تعريف أمة ما عيل اساس أصلها 

املشرتك هذه األيديولوجيات القومية تعمل كطريقة للتمييز بني ما يسمى بـ 

»األجانب« مثل الالجئني أو املهاجرين.
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ال أفهم.

التقيت بالكثري من الكشافة و املرشدات من 

البلدان األخرى يف وطننا أو مخيمنا الوطني، 

الذين ألتقيت بهم باإلضافة إىل أصدقايئ األملان. 

كانوا موهوبني كام نحن يف الطهي ، أعامل الريادة 

أو الغناء.
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يصف العداء تجاه اإلجانب )املعروف أيًضا 

باسم „ رهاب األجانب“( رفض األشخاص الذين 

يُنظر إليهم عىل أنهم „غرباء“. 

ويستند هذا يف كثري من األحيان إىل فئات عرقية 

أو قومية أو ثقافية. 

ال يهم إذا كان األشخاص املتأثرون „غرباء“ فعليًا 

أم ال. غالبًا ما يكون هذا الرفض مصحوبًا بتعزيز 

غريهم.
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نحن الكشافة و املرشدات 

جزء من حركة عاملية.

خاصة يف املعسكرات واملخيامت الكبرية 

، من املثري جداً التعرف عىل الكشافة 

واملرشدات من البلدان األخرى!
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تعتمد إيديولوجيات املجتمع السلطوي عىل 

الحد من املشاركة الدميقراطية لصالح قائد 

واحد قوي.

نعم ، ولكن هناك أشخاص يف 

مجتمعنا يحاولون تجنب قبول 

مسؤولياتهم. هذا هو السبب ، 

أنهم يرغبون يف دولة متسلطة 

تحل مشاكلهم.

ومع ذلك ، تكون القرارات جيدة عندما يتم دعمها بواسطة العديد من 

األشخاص. عندما يريد قائد طليعتنا أن يقرريشء بدوننا ، نبدأ أن نتناقش عن 

أفكاره بشكل نقدي وبّناء و نستجوبه.
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يدعي املتطرفون اليمينيون أنه ينبغي أن تكون 

الدول متجانسة بقدر اإلمكان. يف بعض األحيان 

يربرون ذلك بطريقة عنرصية ،

باستخدام االختالفات البيولوجية بني الناس. يف 

الوقت الحارض ، يتم استخدام االختالفات الثقافية 

والتسرت عليها كام يطلق عليها »اإلثنية«.

هذا ال معنى له عىل اإلطالق! يف جمعيتنا الكشفية لدينا ، VCP ، لدينا 

جميًعا خلفيات مختلفة. ومع ذلك ، نتفق مع بعضنا البعض بشكل جيد 

للغاية.

 يف الواقع ، هذا ما يجعله مثريًا لالهتامم: فريق الجوالة لدي سيكون ممال 

جًدا إذا كنا جميًعا متشابهني.

عيش تنوعنا هو ما نقوم به!
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وراء الشكوى حول األشخاص الذين يُزعم أنهم غري راغبني يف العمل وتلقي دعم 

الدولة ، هناك أفكار داروينية اجتامعية: يجب أن يتمتع الناس »األقوياء« بحقوق 

أكرث وأن ال يحصل األشخاص »الضعفاء« عىل الدعم. عادة ما يكون املعيار لألشخاص  

»قوي« أو »ضعيف« هو األداء االقتصادي وغالباً ما يشار إىل مجموعات كاملة من 

الناس مثل الالجئني أو املسلمني.

وماذا عن أولئك الذين ال يستطيعون العمل 

ويعتمدون عىل مساعدتنا؟ يف مجموعاتنا 

الكشفية لدينا ، نتعامل مع بعضنا البعض 

باحرتام وإظهار التعاطف والتضامن مع 

األضعف. يف املجتمع أيضا ، نرى أنه من 

واجبنا مساعدة اآلخرين.
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و لكن انتبه! 

مل يعد املتطرفون اليمينيون من السهل التعرف عىل هذه األيام. وكثرياً 

ما يقومون بإخفاء كراهيتهم للناس من وراء خطابات و بيانات يُفرتض 

أنها غري مؤذية إنهم يحاولون بناء تناقض بني »الشعب« و »الشخص 

املذكورين أعاله« وتقديم أنفسهم 

باعتبارهم املدافعني الوحيدين 

عن »الشعب«. هذا ما يسمى 

الشعبوية اليمينية.
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و من هم عامة الشعب عىل أي حال؟ وكيف 

ميكنهم معرفة ما يريده الشعب؟

يف الغالب ال توجد إرادة »واحدة« للشعب. حتى 

مع وجودنا يف الجمعية ، هناك وجهات نظر 

مختلفة ، وبالتايل فإننا نناقش تلك املوجودة يف 

هيئاتنا املنتخبة. ألن تنوعنا هو قوتنا!
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عندما تهاجم جوندا العجوز األجانب 

مرة أخرى يف حفلة العائلة التالية ، 

سأكون قادًرا عىل مناقشتها معها.

22

كانت تلك رحلة تربوية جيدة وأنا أعرف 

اآلن الكثري عن اإليديولوجيات اليمينية 

املتطرفة!
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بالله عليك، جوندا! هل تؤمني حقا 

بأنيك ستحصيل عىل معاش أعىل إذا 

مل يكن هناك ذرة حولها؟ هل كان 

معاشك أعىل من ذلك منذ عامني؟ 

إىل جانب ذلك ، أعتقد أن الذرة ترثى 

بالفعل نطاق خضارنا.

طالب اللجوء املزيف »الذرة 

الحلوة« يحصل عىل كل يشء مجانًا 

وحتى ميتلك هاتًفا ذكيًا ، بينام 

بالكاد أستطيع العيش عىل معايش 

الصغري.
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AUF DIE PLÄTZE GEGEN
 H

ETZE!Eine Kam
pagne des VCP

... وتنظيم كشك للجمهور!

مع نرشة الحملة »جاهز ضد 

التحريض!« ، ميكننا مناقشة هذا 

املوضوع بسهولة يف فرق الجوالة 

و الجواالت لدينا أو يف اجتامعات 

القادة ...

AUF DIE PLÄTZE GEGEN
 H

ETZE!Eine Kam
pagne des VCP
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AUF DIE PLÄTZE GEGEN
 H

ETZE!Eine Kam
pagne des VCP

من خالل عرض شارة الحملة ، 

ميكن للكشافة إظهار موقفهم من 

املوضوع بشكل عام ...
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POLIZEI

POLIZEI
POLIZEI POLIZEI

البطاطس الحلوة تأخذ 

وظائف البطاطس األملانية 

كطبق جانبي!
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... وتواجه التطرف اليميني يف العلن معا.

”من أجل تنوع الخرضوات! التنوع يجعلنا 

أقوى! »
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تتضمن حملة »جاهز ضد التحريض!« نرشة تحمل نفس االسم مع اقرتاحات 

الجتامعات الفرق عىل مستوى الجوالة و الجواالت 

.

.www.vcp.de الكتيب متاح باللغة األملانية فقط وميكن طلبه وتنزيله من موقعنا


