أماكن للسكن ال منازل فارغة!

التحالف من اجل الالمركزية العيش والسكن االجتماعي لالجئين.
التجمع!
الساعة 12.12.2015, 14:00 :
مكانHugenottenhaus :
)(Friedrichsstraße 25, Kassel - 2 min walking distance to Rathaus

ألمانيا،خريف  :2015يسود خطاب،الطوارئ في جميع انحاء البالد ،ويدعي بأن أزمة الالجئين أثقلت البالد .هذا خاطئ! مشكلة تأمين سكن
مالئم لالجئين هي نتيجة سياسات التضليل.
االقامة الجماعية تغذي العنصرية:
في مساحات صغيرة ومع ناس،غير مألوفين وبعيدا عًن مركز المدينة وغالبا بًدون منظور للبقاء .هكذا حال اللذين فرو من الحرب والفقر
وعدم وجود افق وعليهم العيش في المانيا .الخيم والمساكن مسبقة الصنع واماكن االقامة الجماعية في كاسل وضواحيها .غير مطابقة للعيش
بكرامة......باألضافة الى ان األقامة الجماعية تعرقل التبادل والمشاركة مع السكان المحليين وهذا يجعل من التبادل الثقافي والحضاري امرا
ً
ًستحيال .هذا خطير جدا وال سيما ان أحزاب اقصى اليمين وحركات التميز العنصري بلحشد في الشوارع .....وتحضر االرضية المناسبة
م
للتحريض واالعتداءات نحو ضرورة التغير السياسي التغير السياسي بطلب ملح:
_1االقامة الالمركزية والمشاركة االجتماعية مع الالجئين بدال من االقصاء واالقامة الجماعية وهذا يتضمن
دعم متكامل من مجتمع العمال وعلماء النفس
_2المطالبة بسكن خاص لالجﯩئين غالبا ما تواجه با األشارة الى النقص العام بالمساكن الشاغرة.
هذا أدى الى صرف النظر عن األهمال السياسي.
منذ البدء بالمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مقبولة وتم اهمال الطلب،لسنين .االسكان البلدي تم خصخصته والبناء غالبا ًدخل في قطاعات االسعار
العالية .كلفة االجارات في كاسل ترتفع ....في نفس الوقت المساحات الموجودة حاليا ًتركت شاغرة .الجدل حول ضعف الخزينة يدعو للسخرية
وخاصة بالنسبة لمدينة مثل كاسل واللتي تستفيد من الضرائب ومساهمات كبرى شركات الصناعات الحربية ....وفوائدها من األزمات والحروب
واللتي هي،االسباب الرئيسية لفرار الشعوب.
معا ًمن اجل السكن االجتماعي وحرية اختيار المعيشة:
مايسمى مشكلة السكن لالجئين جزء اليتجزء من سياسات االسكان المضللة وتؤثر بشكل متساوي على الطالب وصغار الكسبة والمستفيدين من
المدفوعات التحويلية والمتقاعدين والعازبين واآلباء واألمهات والالجئين  .تقرير المصير في الحياة ليس امتياز  .نضالنا من أجل مساحات للحياة
وضد تقويض حقوق اللجوء يمكن ان يثمر اذا وقفنا سوية.
كونوا معنا في المظاهرة وتضامنوا معنا.
التنفيذ الفوري لبرنامج ايجاد مساكن مالئمة للعيش بكرامة انسانية لالجئين والغاء األقامة الجماعية.مبادرات قانونية للسماح بدخول واستخدام المساكن الخاوية وذات المساحات المناسبة للعيش فيها.
**برنامج استثمارات عامة من اجل اسعار معقولة وحق االختيار الشخصي لمكان العيش ضمن السكن االجتماعي ً
بدال من المضاربات العقارية
والشقق الفاخرة.
حقوق متساوية للجميع بدالً من الحرمان من الحقوق والترحيل وال لتقيد حق اللجوء.

