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Guts c

Irkci Kupon (Fis) sistemini ortadan kaldirmak!

Almanyada Asagi Saksonya Eyaletinde oldugu gibi bircok Eyalette ( Brandenburg,
Hamburg, Berlin, Bremen, Hessen, SachsenAnhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz ) yasayan mülteciler gerekli
ihtiyaclari icin esasen Fis (Para Kuponu ) ve az
bir nakitpara aliyorlar.
Fisler Mültecilere aylik verilir. Onlar sadece
belirli Magazalarda deyistirilebilinir. Genelikle bu Ceklerle(Fis) örneyin Eczanelerde
Ilac, Otobüslerde Bilet, Postapulu veya bir
Dondurmacida Dondurma almak imkansiz.

Ayrica Cekler tüm Süpermarketlerde kabul
edilmiyor. Bazi Magazalar artan Para icin zorluk cikariyorlar bazen parayi geri vermiyorlar.
Gecmiste bircok belediye, örneyin: Aurich,
Göttingen,Hannover,Hildesheim,Lüneburg
ve Oldenburg Asagi Saksonyada bir araya
gelerek bu ayrimci ama ayni zamanda idari
olarak karmasik ve pahali sisteme karsi olan
düsüncelerini ifade ettiler.
Buna ragmen siyah-sari Eyalet hükümeti
mevcut sitemin devamliligi hakindaki kararini bölgedeki kurumlara ( beldiyelere ) bildirdi.

Gösteri: Cumartesi günü 01. 12. 2012.
Saat 12.00. de Hannoverde. HBF
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Icislerbakani Schunemann ( CDU ) bu uzlasmaz radikal yaklasimini Federal hükümetin
siginmahaki yasasina bagliyor.
Diyer eyalet hükümetleri bunu acikcasi farkli
görüyorlar. Örneyin Branderburgun Sosyal
Isler Bakani Günter Baaske bu konu ( nakit
para ) hakinda söyle diyor: Siginmacilara para
ödüyen tüm Tüm Ilce ve Sehirler yasal olarak
buna uyumlu.Hata tüm Branderburgun nakit para tercihi acikcasi öncelikli arzumdur.
Cünkü bu eski Fis sistemi maruz kalanlar icin
tamamen elverissiz,pahali ve ayrimci.( Basin
aciklamasi Potsdam, 04.11.2011.)
Öte yandan icisleribakani Schunemann Fisler (parakuponu,cek ) hakindaki görüslerini
Oldenburg sehrine 10.04.2012 tarihinde acik
bir gerekceyle adlandirarak: Para ve Kuponlari mukayese etigimizde Mültecilerde siginma talebini ve burada kalma isteklerinde
azalmayi görebiliriz. Bu ayrimci Fis sisteminin
islevi politik bir istektir ve mültecileri buraya
gelmekten vazgecirmektir.
Bu uygulamayla Mültecileri kontrol altinda
tutarak, disipline ederek ve asagiliyarak Almanyada kabul edilir olmadiklarini hisetirdiler.
Buda Mültecilerin assagilanmasi ve damgalanmasi demektir.
Kuponlarin Mültecilere karsi kulanimi Alman
ve Avrupa politikasinin sadece bir parcasidir.
Onlar kamplarda yasamaya zorlaniyorlar.
Ikamet etikleri yeri izisiz terk edemezler (Residenzpflicht). Calisma iznine sahip deyiller.

Batinin zengin Ülkeleri sinirlarini öyle mühürlediler ki iltica haki almak söyle dursun
mültecilerin buraya gelme sansini yok edecek derecde zorlastirdilar.Mültecilerin büyük
cogunlugu dogrudan sözde gönüllü ayrilmaya zorlandilar yada gözaltina alindilar.
Tüm bu irkci yasalar Mültecilerin temel haklarini yaralamakla beraber özelikele sosyokültütel gecim düzeyi hakki,Insan haysiyetine sygida temel hakki,Kisiligin serbeste
gelismesi icin temel bir hak,Esitlik ve bilgi
özgürlügü temel hakki ihlallerini ortaya cikarmistir.
Asagi-saksonya eyalet parlamentosuna
Fis(cek) sisteminin kaldirilmasina yönelik
sunulmak üzere hazirlanmis bu dilekceyi
27.11.2012 kadar imzalayin.
Http://www.solitausch.org
Dilekce 29.11.2012 Persembe günü parlamentoya sunulacak.
Üc gün sonra 01.12.2012 Persembe günü Fis
sisteminin ve diyer irkci yasalarin kaldirilmasina yönelik Hannoverde eyaletgenelli bir
gösteri yapilacak.
Gelin hep berabe 01.12 2012 Saat 12.00 de
Hannoverdeki Mülteci Hakklari gösterisinde
bulusalim!

Irkci Kupon sistemini kaldirin!
Tüm irkci yasalara karsi!
Bagimsiz bir yasam icin!
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Asagi-saksonya Cek deyisim insiyativi

