کمپ های پناهجویان را ببندید!
مردم را به مکانهای امن انتقال دهید .مکانهای مسکونی قابل
استفاده در اتریش بسیار است .در لسووس مردم در حال مردن اند
و نحوه ی مراقبت از آنها فاجعه بار است .کووید 19-بهانه ای
برای انفعال نیست
>> coview.info

سپاسگزاری کافی نیست!
خدمات سالمت و خدمات اجتماعی ستونهای جامعه اند .سالهاست
کسانی که در این حوزه ها فعالیت دارند خواهان اینند که ساعت
کاری شان متناسب با دستمزد کاهش یابد ،و خواهان افزایش
حقوق ،افزایش نیروی پرسنل و ظرفیت هایند .حاال زمان تحقق آن
فرا رسیده است .در خدمات اجتماعی ،سالمت ،تحصیل ،فرهنگ،
و علم باید خارج از بازار سرمایه گذاری شود.
>> coview.info

بحرانهای دیگر نیز باید جدی
گرفته شوند
وقتی امکانات گسترده به بحران کرونا اختصاص داده میشود ،که
البته امری ضروری است ،بحران محیط زیست ،و آب و هوا جدی
گرفته نمیشود .بحران محیط زیست ،و بحران های اقلیمی در
زندگی یکایک ما اثر می گذارد .تعداد بیشماری از مردم به دلیل
جنگ و فقر از بین می روند .ما جهانی می خواهیم که زندگی
خوب برای همگان امری ممکن باشد.
>> coview.info

اجاره های مسکن را متوقف
کنید!
افراد بسیاری که صرفا ً مشاغل موقت یا متزلزل دارند ،چه در
حوزه ی فرهنگ چه در حوزه ی خدمات غذایی ،درآمد کافی
ندارند ،شکاف میان فقیر و غنی به طور مداوم در حال افزایش
است .پرداخت اجاره ی مسکن باید تا پایان بحران تعلیق شود.
>> coview.info

گروه های مجازی تشکیل دهید!
جدا کردن خود از اجتماع تاثیر مخربی بر سالمت ذهن دارد .با
دوستان و آشنایان خود با تلفن و اینترنت در تماس باشید .همبستگی
داشته باشید با دیگران و به افرادی که تنها زندگی میکنند و ارتباط
انسانی چندانی ندارند توجه کنید .به طور شبکه ای کار کنید و
حامی یکدیگر باشید.

>> coview.info

همبستگی در محل زندگی!
به همسایگانتان کمک کنید ،برای مثال خرید کردن برای
همسایگان .بخصوص اگر ناراحتی جسمانی یا روحی دارند .اگر
شرایط مالی تان اجازه میدهد به دوستان و آشنایانی که به خاطر
نداشتن درآمد ،زندگی شان در معرض تهدید است کمک کنید.
>> coview.info

اسکان قبل از هرچیز -همین
حاال!
بی خانمانی تهدیدی برای سالمتی است .مسکن حقی طبیعی است
و اسکان دادن فقط مختص زمان بحران نیست .از این رو ما
خواهان اسکان بی قید و شرط برای همه هستیم.
>> coview.info

درآمد پایه ای برای همه!
بسیاری از مردم امنیت مالی ندارند .واضح نیست که چه کسی
میتواند از حمایت مالی بهره مند شود ،چه نوع حمایت مالی
خواهند داشت؟ میزان آن چقدر است؟ اما هزینه های زندگی
همچنان ادامه دارند .به همین دلیل ما خواهان یک درآمد جهانی و
بی قید و شرط ماهیانه ی هزار و دویست یورویی برای همگانیم.

>> coview.info

ترم تحصیلی رایگان برای همه!
حق تحصیل بی قید وشرط ،دستیابی به امکانات تحصیلی ،اجازه
ی اقامت برای همه! بسیاری از دانشجویان مجبورند دستاورد
تحصیلی خود را اثبات کنند تا بتوانند از حمایت مالی بهره مند
شوند .معیارهای دانشگاه ها در رابطه با کووید  ،19مانند تعلیق
کالسها ،باید بازگرداندن شهریه ها و پیوست یک ترم تحصیلی
اضافه را دربرگیرند .خواهان ضمانت بی قید و شرط برای
تخصیص حمایت های مالی ،اجازه ی اقامت ،و کمک هزینه های
تحصیلی هستیم.
>> coview.info

نظام سالمت را نجات دهید!
ما همواره از شرایط شغلی متزلزل نیروها ی کارورزان حوزه ی
سالمت و خدمات اجتماعی بوده ایم .دولت باید سیاست مخرب
توقف تزریق سرمایه به این حوزه ها را پایان دهد .خواسته های
کارورزان این این حوزه ها باید تحقق یابد.
>> coview.info

