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الغاء نطام الكوبون ذا الطابع العنصري

دعوة للتظاهر في هانوفر

الساعة 12

يوم السبت 1/12/2012

ا
هن++ا ف++ي مقاطع++ة نيدرساكس++ن وبخلف الك++ثير م++ن المقاطع++ات اللماني++ة الخ++رى مث++ل) بران++دنبورغ  ,ه++امبورغ ,برلي++ن ,بريم++ن,
ساكسن انهالت ,هيسن ,مكلنبورغ فوربمن  ,شليسوش هولزستاين ,نوردراين وستفالن و راينلند فالز ( تقدم المعونات الجتم++اعيه
من اجل تامين ال حتياجات الضروريه لط+البي اللج+وء بش+كل كوبون+ات ش+رائيه باللض+افه ال مق+دار ض+ئيل م+ن النق+ود  .طبق+ا ل+ذلك
يتحتم على الجئين شراء احتياجاتهم الظروريه من محال محدده  ,وه+ذا مايجع+ل الجئي+ن ف+ي وض+ع ليس+تطيعون م+ن خ+الله مثل
ش++راء ال++دواء م++ن الص++يدليات او ش++راء الطواب++ع البري++ديه للمراس++لت او ش+راء بطاق++ات الس++فر للتنق++ل داخ++ل م++دنهم او ح++تى ش+راء
المرطبات في حال تنزههم في الماكن العامه  .اضف الى ذالك لتتعام+ل الك+ثير م+ن المح+ال التج+اريه به+ذه الكوبون+ات واذا تعام+ل
 .القليل منها بذالك فان هناك مشكلة ارجاع الباقي على شكل نقود
ان هذا السلوب المبني على التميز وكذالك المكلف ماليا للدوائر المعنيه دفع ب++الكثير م+ن ال+دوائر المعني++ه ف+ي م++دن نيدرساكس++ن مث++ل
كوتنكن  ,هانوفر ,هلدسهايم ,لونوبورغ و لونوبورغ بالعتراض على اسلوب اعطاء المساعده الجتماعيه بشكل الكوبون الشرائي
.
ولكن على الرغم من هذه العتراضات ضلت حكومة المقاطعة الموئلفه من الحزبين )المسيحي ال++ديمقراطي_ ال++ديمقراطي الح++ر (
 .وتفرض على الدوائر المحليه لهذه المدن الستمرار بمنح المساعدات الجتماعيه على شكل هذه البونات بدل من السلوب النقدي
وزي++ر ال++داخليه ف++ي نيدرساكس++ن المنتم++ي ال++ى ال++ى الح++زب المس++يحي ال++ديمقراطي الس++يد ش++ونه م++ان وف++ي مع++رض ال++دفاع ع++ن ه++ذا
التطبيقات المهينه لتقديم المساعدات الجتماعيه لطالبي اللجوء وفي رسالته المورخه  10/4/2012الموجه الى مدينة اول++دنبورغ :
ان نضام المعونة الجتماعيه على شكل بونات شرائيه سيقلل الحوافز التى تدفع بالجئين بالق+دوم و البق+اء ف+ي الماني+ا  .ان ه+ذا يعن+ي
بان هذا السلوب ذو الطابع التميزي مقصود سياسيا من اجل اخافة الجئين واعاقتهم من المجئ الى البلد
.
الحكومات الفدراليه في المقاطعات الخرى تنظر الى المس+اله بش+كل اخ+ر  .فعل+ى س+بيل المث+ال ي+رى وزي+ر الش+ؤن الجتم+اعيه ف+ي
مقاطع++ة بران++دنبورغ الس++يد كون++تر باس++كه افض++لية تق++ديم المعون++ات بش++كل نق++دي والبع++د م++ن ذل++ك يتمن++ى ان تعط++ى المس++اعدات ال
جتماعيه باسلوب النقدي لن نضام الكوبونات نضام قديم وغير مناس++ب ومكل+ف ويع+رض الجئي++ن للتبعب++ض) البي+ان الص+حفي /
)بوسدام 04/11/2011
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 .وتفرض على الدوائر المحليه لهذه المدن الستمرار بمنح المساعدات الجتماعيه على شكل هذه البونات بدل من السلوب النقدي
وزي++ر ال++داخليه ف++ي نيدرساكس++ن المنتم++ي ال++ى ال++ى الح++زب المس++يحي ال++ديمقراطي الس++يد ش++ونه م++ان وف++ي مع++رض ال++دفاع ع++ن ه++ذا
التطبيقات المهينه لتقديم المساعدات الجتماعيه لطالبي اللجوء وفي رسالته المورخه  10/4/2012الموجه الى مدينة اول++دنبورغ :
ان نضام المعونة الجتماعيه على شكل بونات شرائيه سيقلل الحوافز التى تدفع بالجئين بالق+دوم و البق+اء ف+ي الماني+ا  .ان ه+ذا يعن+ي
بان هذا السلوب ذو الطابع التميزي مقصود سياسيا من اجل اخافة الجئين واعاقتهم من المجئ الى البلد
.
الحكومات الفدراليه في المقاطعات الخرى تنظر الى المس+اله بش+كل اخ+ر  .فعل+ى س+بيل المث+ال ي+رى وزي+ر الش+ؤن الجتم+اعيه ف+ي
مقاطع++ة بران++دنبورغ الس++يد كون++تر باس++كه افض++لية تق++ديم المعون++ات بش++كل نق++دي والبع++د م++ن ذل++ك يتمن++ى ان تعط++ى المس++اعدات ال
جتماعيه باسلوب النقدي لن نضام الكوبونات نضام قديم وغير مناس++ب ومكل+ف ويع+رض الجئي++ن للتبعب++ض) البي+ان الص+حفي /
)بوسدام 04/11/2011
ان نضام الكوبون الشرائي يعني مظايقة والتحكم بالبشر الذين تركوا بلدانهم والتجؤ الين+ا طلب+ا للم+ان  .ان+ه يعن+ي له+م ب+انهم غي+ر
مرحب بهم  ,انه يعني الذلل وفرض الوصايه
.
ان ه++ذه الممارس++ه باعط++اء المس++اعده الجتم++اعيه عل++ى ش++كل كوبون++ات ه++ي ج++زء م++ن سياس++ة الحك++ومه اللم++انيه وسياس++ة التح++اد
الوربي بصوره عامه ازاء اللجئين  ,من خللها يجبر طالبي اللجوء بالسكن في اماكن محدده حي+ث لي+س بامك+انهم اختي+ار مك+ان
اقامتهم ومغادرتها بحريه  ,ل يسمح لهم بالعمل < .ول التحاد الورب+ي الغربي+ه تحص+ن ح+دودها م+ن اج+ل ان يص+ل اق+ل ع+دد م+ن
الجئين ز الكثير من طالبي لجؤء يجبرون على المغادره الطوعيه او يودعون السجون يمهيدا لبعادهم
ان هذه القوانين العنصريه تشكل نقضا واضحا لحقوق الجئين السلسيه و خاصه الحق الدنى للحياة الثقافيه والجتماعيه  ,ت++الحق
الساس+ي ف+ي حف+ض الكرام+ه البش+ريه  ,الح+ق الساس+ي ف+ي حري+ة التط+ور الب+داعي  ,ح+ق المس+اواة و ح+ق حري+ة الحص+ول عل+ى
المعلومات
نرجوا التوقيع على التماس المقدم الى البرلمان من اجل الغاء نضام الكوبون
www.solitaussch.org
ا
سنقوم بتقديم هذا اللتماس للبرلمان في يوم الخميس 29/11/2012
بعدذالك بثلثة ايام وفي يوم السبت المصادف  1/12/2012سنسير مظاهره م+ن اج+ل الغ+اء نظ+ام المس+اعدات الجتم+اعيه بش+كل
الكوبونات ومن اجل الغاء جميع القوانين العنصريه ندعوا الجميع للقدوم الى هانوفر
ضد جميع القوانين العنصريه الخاصه
من اجل حياة مستقله
مبادرات تبديل كوبونات الشراء في نيدرساكسن
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Voucher-exchange-initiatives of Lower Saxony

Bündnis gegen das Gutscheinsystem Niedersachsen

