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Yasaklar, mahremiyetten yoksun bir ortam ve yetersiz sağlık hizmetleri. Kendi ülkelerindeki kovuşturmanın, savaşların
veya başka sebeplerin doğurduğu kabul edilemez yaşam koşullarından kaçmayı başaran mülteciler, burada bu şartlar altında
yaşmak zorundalar. Fakat daha iyi koşul lar altında yaşamak istemek, sınır tanımayan ve meşru bir taleptir. Bu sebepten
dolayı sizi , beraberce Unna ve çevresindeki sefaletin sona erdiri lmesini talep et-mek için gösteri yapmaya çağırıyoruz:

k Kupon Uygulamasının Kaldırılması
Mültecilere nakit para yerine kısmen kuponlar veri l iyor. Kuponlarını bel irlenen günde, mesela hastalık sebebiyle,
Sosyal Yardım Dairesi’nden alamayan kişi lerin el i günlerce boş kalıyor. İnsanların kuponlarla alışveriş yapmaya
zorlanması aşağı layıcı bir uygulamadır ve sınırlanan imkanlar yüzünden ucuza alışveriş yapma olanağı
vermemektedir. Üstel ik „Asylbewerberleistungsgesetz“- Mülteci ler için sosyal yardım yasası uyarınca dağı tı lan
kuponların değeri, Alman vatandaşlarına veri len asgari sosyal yardımın (Hartz IV) çok altındadır.

k Herkese Çalışma İzni
Yı l lardır burada yaşayan ve kendileri bir işyeri bulan mültecilere bile çalışma izni veri lmemekte. Buna karşı l ık, onlardan
„kayı t dışı “ çalışmayacaklarına dair bir belge imzalamaları talep edil iyor. İnsanlar artık kuponlara, sosyal yardıma veya
benzer uygulamalara bağımlı olarak yaşamak istemiyorlar. İnsanlar, tıpkı başkaları gibi burda yaşama ve çalışma
olanağına sahip olmak istiyorlar!

k Evlerde Barındırma
Kamen’de insanlar yı l larca, hatta bazen onlarca yı l boyunca mülteci yurdunda ikamet etmek zorunda bırakı l ıyor.
Odalarını başka mültecilerle paylaşmak zorunda olduklarından, senelerce mahremiyetten yoksun bir ortamda
yaşıyorlar. Ziyaretçi ler saat en geç 22.00’de yurttan çıkmak zorundalar. Ama her belediye başka olanaklar sunma
imkanına sahip: Mesela Leverkusen kentinde mülteciler kendilerine hemen kiralık bir daire arayabil iyorlar. Bu tarz
ikametler daha ucuz olduğu için belediye onbinlerce Euro tasarruf edebil iyor. Bu örnek, bir kere daha mültecilerin
yurtlarda barındırı lmasının sadece bir dışlama ve tecrit aracı olduğunu gözler önüne sermektedir.

k Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hasta belgeleri sadece bir doktordan randevu alındıktan sonra Sosyal Yardım Dairesi’nden alınabil iyor – açık bir
şekilde bu durumda acil hastalıklar hesaba katı lmamıştı r. Başka yerlerde hasta belgeleri üç aylık bir süre için önceden
dağı tı lmakta! Uzman bir hekimin gerekli olduğu durumlarda sıradan bir sevk kağıdı yetersiz kalıyor: Hasta önce Sağlık
Dairesi ’ne gitmek zorunda. Böylece hastalığın tedavisi onay gelene kadar haftalar boyunca geciktiri l iyor, bazen onay
çıkmayabil iyor bile. Bu durum özell ikle hasta çocukları olan aileler için kabul edilemez!

k Tahammül Müsadelerinin Süresinin Uzatılması
Mültecilerin büyük bir kısmı yı l lardan beri burada bulunmalarına rağmen genell ikle sadece „tahammül“ müsadesi
alabil iyorlar. „Tahammül“ – bir nevi kimlik belgesi – süresini uzatmak için, Unna bölgesindeki farklı yurtlarda yaşayan
mülteciler, Yabancı lar Dairesi ’ne gitmek zorundalar; bazen iki haftada bir. Bu, insanlara kası tl ı olarak güçlük çıkarmak
demektir; ayrıca zahmetl i ve pahalı bir uygulamadır ve toplu taşıma araçları kupon kabul etmemekteler.

k Sosyal Yardım Dairesi ve Yabancılar Dairesi’nin Çektirdiği Eziyetlere Son
Suçlamalara, haksız muamelelere ve yetersiz bi lgi lendirmeye son!

Mülteciler için Sosyal Yardım Yasası , farklı yerlerdeki mülteci lerin karşı çıktığı birçok dışlayıcı hayat koşulunun yasal
çerçevesini oluşturmasına rağmen, NRW eyaletindeki belediyeler uygulamalarda belirl i özgürlüklere sahip. Şüphesiz
mülteciler bu yasaya göre Alman vatandaşlarına veri len asgari ücret Hartz-IV’den bile daha az para ile yetinmek zorudalar, ki
Hartz-IV ile bi le kı t kanaat bir hayat sürdürülebilmekte. NRW Sosyal Eyalet Mahkemesi 201 0 Temmuz’unda, dağı tı lan
paranın, “insan haysiyetine uygun bir asgari geçim” sağlayabilmek için “açıkça yetersiz” olduğu gerekçesiyle, Mülteci ler için
Sosyal Yardım Yasası ’nın kanuna uygunsuzluğunu tespit etmiştir. Önümüzdeki aylarda yasa mecliste tartışı lacak. Bu
vesileyle 22 Mart 2011 ’de Mülteci Yasası’na karşı ülke çapında bir eylem günü gerçekleştireceğiz. Bu yasa kaldırı lmalı .
Politikacıları bu yasanın kaldırılması için alenen çalışmalar yürütmeye çağırıyoruz.
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