Resgate do sistema
de saúde!
Para tod*s, não é novidade as condições
precárias no setor social e da saúde. Sendo
assim, o estado deve parar de economizar
nessas áreas. As demandas e necessidades de
trabalhadores devem ser implementadas e
respeitadas com rigor!
>> coview.info

Não pague
aluguel!
As classes diretamente dependentes do turismo e
do fluxo de pessoal, como as de setores culturais e
gastronômicos, por exemplo, configuram-se como
um grupo de risco, podendo sofrer uma drástica
redução em suas rendas, pelo cenário atual. A
desigualdade social só se fará aumentar entre ricos
e pobres, uma vez que despesas operacionais e o
preço do aluguel atingirá desigualmente ambas as
partes, desfavorecendo mais pobres em tempos de
crise.
Portanto, ao menos até o fim da crise do COVID-19,
tais custos devem ser suspendidos para tod*s!

>> coview.info

Semestre grátis para
todos!
Bolsas de estudo e permissão de residência para
todos e de maneira incondicional! Muitos estudantes
dependem financeiramente de seu sucesso
acadêmico. A medida de suspensão indefinida de
cursos nas universidades devido ao vírus COVID-19
deve acarretar pelo menos com a tolerância
adicional de um semestre e o reembolso das taxas
de matricula.
É necessário garantir incondicionalmente os direitos
a subsídios, permissão de residência e bolsas de
estudos para tod*s estudantes!

>> coview.info

Dissolução dos campos
de refugiados!
Trazer as pessoas para lugares seguros - ao
mesmo
tempo
que
na
Áustria
as
acomodações estão vazias, as pessoas estão
morrendo na Ilha de Lesbos e o suprimento
nos campos é catastrófico.

O COVID-19 não deve ser uma desculpa para
desreispeitar os direitos humanos!
>> coview.info

Renda básica
incondicional!
A situação financeira de muitos estará totalmente
incerta durante a crise do COVID-19, sem a menor
previsão, para as próximas semanas, de qual será o
suporte financeiro que cada um receberá durante
esse período de modo a arcarem com suas
necessidades e contas básicas. A exigência a um
abono financeiro para esse período se faz crucial e
indispensável.
O Valor de pelo menos 1200 Euros deve ser paga a
todos,
incondicionalmente,
no
intuito
de
proporcionar o básico para todas as famílias.

>> coview.info

Considerar outras
crises!
Embora muitos fundos sejam necessariamente
disponibilizados para a crise do COVID-19, outras
crises potencialmente mais agravantes, como a
iminente crise climática, ainda não receberam a
devida atenção. Seus efeitos se mostram e se
mostrarão desastrosos para a população ainda nas
próximas décadas. Para lidar com tal potêncial
catastrófico, a solidariedade e organização global,
direcionadas ao combate e prevenção de futuras
crises, deve ser prioridade.
É papel do estado trabalhar com a comunidade
internacional afim de proporcionar a seus habitantes
uma vida segura e próspera!
>> coview.info

Vizinhança
solidaria!
Ajude
vizinh*s
com
as
compras,
especialmente se estes pertencerem a grupos
de risco. Prefira mercados locais e de
pequenos empresários!
Dependendo de seus próprios recursos
financeiros, você também pode apoiar amigs
e conhecids que estão ameaçados devido à
redução ou perda completa de renda.
>> coview.info

Forme grupos
digitais!
Os efeitos do auto-isolamento podem ser
prejudiciais para a saúde (mental). Logo, mesmo que
não possa deixar sua residencia, mantenha contato
com amigs e conhecids – via internet ou telefone.
Mostre solidariedade com as outras pessoas, e
preste atenção especial àqueles suscetíveis a
ocorrências de surtos depressivos.
Conectem-se, e estejam acessíveis um para o outro,
ainda que digitalmente.

>> coview.info

Casa Primeiro agora!
A falta de moradia é um risco para a saúde. A
habitação é um direito fundamental que deve
(não apenas) ser cumprido em tempos de
pandemia.
Portanto, moradia para
necessidade incondicional!
>> coview.info

todos

é

uma

Gratidão não é
suficiente!
Áreas como saúde e setores sociais são pilares da
sociedade. Durante anos, as pessoas que trabalham
nessas áreas vêm exigindo redução dos largos
horários e aumento de pessoal, reajuste salarial, e
também o melhoramento da capacidade estrutural
das instituições. Isso tem que ser implementado
urgentemente.
Apoio total às áreas da saúde, social, educação,
cultura e ciência, que devem ser financiadas
independentemente do mercado!

>> coview.info

