
Solidarnost namesto izkl jučevanja!
DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM EU JE BILO ODTEGNJENO

NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST „HARTZ IV“

V pretekl ih tednih je več ne-nemških državljank in državljanov EU – število se

povečuje – prejelo odločitve od uradov za delo (JobCenter). V teh piše, da

nadomesti la za brezposelnost, t. i . Harz IV oziroma Arbeitslosengeld I I , ne bodo več

prejemali in da do njega niso več upravičeni. Uradi za delo s tem udejanjajo pred

kratkim sprejeto odločitev zvezne vlade Nemčije. Ta je namreč izrazila zadržek glede

t. i . Evropske konvencije o socialni in medicinski pomoči. Le-ta je začel vel jati konec

decembra 2011 in konvencijo dejansko razveljavl ja. Zadržek s strani zvezne vlade

zadeva veliko ne-nemških državljanov EU, mnogi so zaradi njega prikrajšani za

eksistenčni minimum. Za živl jenjske stiske, v katerih so se ljudje znašl i , je politikom

seveda vseeno. Govori jo o „neomejenem prisel jevanju“ in „naših“ socialnih sistemih, ki

naj bi se j ih moralo omejiti . To je le odsev populističnih, socialno izkl jučujočih in

rasističnih argumentativnih vzorcev. In to kl jub temu, da imajo od kopičenja državnih

dolgov in obsežne gospodarske krize v Evropi največ dobička prav nasprotujoči si

interesi izvozno usmerjenega kapitala v Zvezni republiki Nemčij i (ZRN)!

SOCIALNI SISTEM ZRN ZAPIRA VRATA DRŽAVLJANOM DRUGIH DRŽAV ČLANIC

EU. TEGA NOČEMO DOVOLITI . SOLIDARNOST NAMESTO IZKLJUČEVANJA!

Na redne sestanke, kjer razpravl jamo tem, kaj lahko proti temu ukrenemo, si srčno

vabljen/a tudi ti . Če se nam želiš pridružiti , si poglej naš blog, kjer so objavl jeni datumi

prihodnjih srečanj, al i pa nam napiši email .

http: //zusammendagegen.blogsport.de

zusammen.dagegen@web.de

http: //efainfo.blogsport.de

INFORMACIJE O ZAKONSKI PODLAGI

Boriti se je mogoče tudi po pravni poti!

PRAVNA PODLAGA JE ZAENKRAT ŠE ZELO NEJASNA, SAJ JE

VPRAŠLJIVO, ČE SE DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANE EU-ČLANIC

SPLOH SME IZKLJUČITI IZ NEMŠKEGA SISTEMA SOCIALNE

VARNOSTI . ZA TO PRISTOJNO SOCIALNO SODIŠČE V BERLINU JE V

PRETEKLIH TEDNIH MNOGO PRIZADETIM OSEBAM PRISPEVKE, KI

JIM JIH JE URAD ZA DELO ODVZEL, ZOPET DODELIL.

Poišči svetovalnico ali odvetnika za socialno pravo in vloži ugovor proti

uradu za delo ter vlogo za dodelitev začasnega pravnega varstva

(„Gewährung von einstweil igem Rechtsschutz“), in to nemudoma! Prispevki

ti bodo dodeljeni šele od dneva, ko je bila vložena vloga.

PROTI URADU ZA DELO JE MOGOČE VLOŽITI TOŽBO BREZPLAČNO.

PRAV TAKO BODO PLAČANI STROŠKI ZA ODVETNIŠKO POMOČ.

http: //efainfo.blogsport.de

Sozialberatung am Heinrichplatz (Socialno svetovanje, Heinrichplatz)

Delovni čas: vsak torek in četrtek med 1 3. in 1 6. uro

sb-heinrichplatz@web.de

STIK Z ODVETNIKOM:

RAAnna Münzner

Hobrechtstr. 37, 1 2047 Berl in

a.muenzner@yahoo.de

Tel. : 95606323, Fax: 95606331




