
Αλληλεγγύη αντί για περιθωριοποίηση!
Κόβεται το Hartz IV σε πολίτες της ΕΕ

Εδώ και µερικές εβδοµάδες, όλο και περισσότεροι µη Γερµανοί πολίτες της ΕΕ

λαµβάνουν γράµµατα από τα JobCenter. Τους γνωστοποιείται ότι δεν δικαιούνται

πια τα επιδόµατα Hartz IV (Arbeitslosengeld I I ). Έτσι εφαρµόζεται από τα

JobCenter µια πρόσφατη απόφαση της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης, η οποία

διατύπωσε τις επιφυλάξεις της ως προς την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την Πρόνοια

(Europäische Fürsorgeabkommen – EFA). Από το τέλος ∆εκεµβρίου 2011 , η

συµφωνία αυτή ουσιαστικά δεν εφαρµόζεται. Πολλοί µη Γερµανοί πολίτες της ΕΕ

θίγονται, καθώς τους αφαιρείται το βασικότερο µέσο επιβίωσης. Αυτό φυσικά δεν

ενδιαφέρει καθόλου τους πολιτικούς. Μιλούν για «ανεξέλεγκτη εισροή µεταναστών»

στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, η οποία πρέπει να περιοριστεί. Πρόκειται για

λαϊκίστικα και κοινωνικώς ρατσιστικά επιχειρήµατα, τη στιγµή που τα τµήµατα του

γερµανικού κεφαλαίου που βασίζονται στις εξαγωγές επωφελούνται από τη µεγάλη

κρίση της οικονοµίας και του δηµοσίου χρέους στην Ευρώπη!

Το γερµανικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας θωρακίζεται απέναντι στους πολίτες

των άλλων χωρών της ΕΕ. ∆εν θα το επιτρέψουµε. Αλληλεγγύη αντί για

περιθωριοποίηση!

Συναντιόµαστε τακτικά και οργανώνουµε την αντίδρασή µας. Σε αυτές τις

συνελεύσεις είσαι κι εσύ καλοδεχούµενος/η! Αν θέλεις να πάρεις µέρος, µπες στο

blog µας. Εκεί µπορείς να βρεις την ηµεροµηνία του επόµενου ραντεβού µας και να

επικοινωνίσεις µαζί µας:

http: //zusammendagegen.blogsport.de

zusammen.dagegen@web.de

http: //efainfo.blogsport.de

Νοµικές πληροφορίες

Μπορείς να αµυνθείς και νοµικά

Νοµικά η κατάσταση είναι προς το παρόν ασαφής αλλά είναι γενικώς αµφίβολο αν

επιτρέπεται να αποκλείονται πολίτες της ΕΕ από τις κοινωνικές παροχές. Το αρµόδιο

δικαστήριο του Βερολίνου (Sozialgericht) έχει δικαιώσει τις τελευταίες εβδοµάδες

πολλούς θιγόµενους, ξαναδίνοντάς τους, προσωρινά σε πρώτη φάση, τα επιδόµατα

που σταµάτησαν να τους παρέχουν τα JobCenter. Αναζήτησε ένα συµβουλευτικό

κέντρο ή ένα δικηγόρο εξειδικευµένο στο κοινωνικό δίκαιο (Sozialrecht) ώστε να

καταθέσετε ένσταση στις αρµόδιες αρχές (Widerspruch beim JobCenter und Antrag

auf „Gewährung von einstweil igem Rechtsschutz“ beim Sozialgericht stel len) και

µάλιστα άµεσα. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την εκ νέου καταβολή των

επιδοµάτων αρχίζοντας από την ηµέρα κατάθεσης της ένστασης.

Μπορείς να κινηθείς νοµικά εναντίον του JobCenter δωρεάν. Τα δικηγορικά έξοδα

καλύπτονται επίσης.

http: //efainfo.blogsport.de

Συµβουλευτικό κέντρο στη Heinrichplatz

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Πέµπτη 1 – 4 µµ

sb-heinrichplatz@web.de
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