ברלין,לייפציג ,ארפורט ,קמניץ ואונליין
במהלך המשבר
מגיפת הקורונה משפיעה על כולנו באופנים שונים.
תחומים אשר לקו בחוסר שוויון בעבר הפכו להיות עוד פחות שוויונים במהלך המשבר.
בכל רחבי העולם ,ישנם יותר ויותר אנשים שמרגישים איום ממשי על חייהם ואנשים שאין להם גישה לטיפול רפואי ראוי.
הממשלה אמנם סיפקה מענקי סיוע גדולים ,אך מענקים אלו סיפקו תמיכה אמיתית בעיקר לחברות והתאגידים הגדולים.
כתוצאה מכך ,נדרשת היום יותר מתמיד השקעה בתחומים הסביבתיים ,בתחום מערכות הבריאות ובתחומי התרבות
והחינוך.
במקביך לזאת תופעות כמו גזענות ,אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה המופנות כלפי קבוצות מיעוט שונות הופכות להיות
יותר ויותר מוטמעות חברתית.
תופעות אלו מאיימות עלינו חברתית ואנו רוצים לפעול על מנת להתנגד לכל אלו.
זה לא יכול להמשיך ככה!
רבים מאיתנו עלולים להישאר מאחור:
אנשים עם עבודות יציבות שלפתע אינם יכולים לשלם חשבונות או שנותרו ללא קורת גג,
נשים רבות אשר לצערנו עדיין ממונות על טיפול וגידול ילדיהן באופן בלעדי,
פליטים שמחוייבים לגור בדירות צפופות מרובות דיירים ואשר זכויות הבסיס שלהם נרמסות בפועל באופן יום-יומי,
קבוצות שונות באוכלסיה הנאלצות לספוג גזענות אנטישמיות והפליה,
אנשים הנמצאים בקבוצת סיכון,
ילדים מוזנחים ונשים וגברים הנמצאים במערכות יחסים מתעללות.
למען חברה סולידרית
עכשיו זה הוא תפקידנו להחליט מי ישא בהשלכות המשר העולמי ,מי יתחזק כתוצאה מהמשבר ומי יחלש.
עכשיו זה הוא תפקידנו להחליט האם אנו מתאגדים יחד נגד גזענות ובעד צדק חברתי וסביבתי-למען חיים טובים יותר
עבור כולם.
אפילו בעת משבר זה אנחנו רוצים להראות כי ניתן לפעול יחד אחד למען השני ,וכי אנחנו לא נסכים להפנות את גבנו זה
לזה.
אנו דורשים:
תנאי עבודה ושכר טובים יותר .זכויות שוות עבור כלל העובדים והגנה חוקית עבור מהגרים/פליטים במסגרת העבודה.שוויון מגדרי בתחומי העבודה הטיפוליתשירותי בריאות חינם לכל ונסיגה ממדיניות ההפרטהסיפוק דיור ראוי ומוגן לכולם ,ללא קשר לרמת ההכנסהדמוקרטיציה של מקומות העבודה על ידי שיתוף עובדים מכל הדרגות בתהליכי קבלת ההחלטות ,תוך כדי לקיחת צרכיכלל העובדים -בחשבון.
מדיניות מס המבטיחה הגנה ותמיכה ראויה בעיתות משברערכות סיוע לעתות משבר אשר לוקחות בחשבון אספקטים אקולוגייםשמיטת חובות ותמיכה כלכלית למדינות אשר נפגעו קשות מהמשברמימוש הזכות להגנה ומקלט ,פירוק פתרונות דיור המפרים את זכויות האדם וקליטת הפליטים השוהים בתנאים קשיםביוון! במחנות
הסכמים חברתיים הפועלים נגד געזנות ,אנטישמיות וטרור של קבוצות ימין קיצוניות.הבנה אמיתית ,כי זכויות האדם מוכרחות להוות בסיס להתגברות על משבר זה.ביום ראשון הקרוב 14.6.20 ,בשעה ,14:00
אנו נפגין באופן אחראי תוך שמירה על כללי הריחוק החברתיים.
אנו נפגין ברחובות וברשתות החברתיות ש:
ככהנראיתסולדיריות#

