Sağlık sistemimizde temel bir sorun var. En geç vaka başına sabit oranın piyasaya
sürülmesinden sonra, mümkün olduğu kadar çok insana en uygun şekilde bakmak ve
beklenmedik insanlar için ücretsiz kapasite sağlamak artık mümkün değildir. Ödeme
sadece verilen hizmetler (örn. OP'ler) için yapılır, yani itfaiye sadece yangın
söndürülmüşse ödenir. Bu, hastaneleri kapasitelerini tam olarak kullanmaya zorlar.
Ekstra yataklar, kriz için yeterli personel ve malzeme ekonomik olarak saçmadır. Bu
yanlış mantık, personeli kasıtlı olarak kriz dışı zamanlarda stres sınırlarının ötesine
sürükler ve hasta bakımında önemli noktalarda tasarruf sağlar.
Pazar, sağlık sistemimizin parçalandığını düzenler çünkü insan ihtiyaçlarına göre
değil, verimlilik kriterlerine göre çalışması gerekir. Bu aynı zamanda SPD, Yeşiller,

CDU / CSU ve FDP'nin son on yıllardaki neoliberal politikalarının somut sonucudur.
Büyük perukların radikal pazar partisi olarak AfD bu politikayı sıkılaştıracak. Sadece
birkaç ay önce, Bertelsmann Vakfı tarafından ülke çapında gerekli hastane
kapanışlarının neoliberal önerisi, aşırı kapasite iddiası nedeniyle dolaşıyordu. Şimdi
Sağlık Bakanı çok sayıda yataktan gurur duyuyor. Ancak yatak ve havalandırma
makineleri tek başına insan sağlamaz! Ve hatta biraz Merci çikolata ve kahraman
söylemi, hemşirelere ve temizlik personeli gibi diğer hastane personeline adalet
vermiyor. Sonunda maaşta da görünmelidir. Toplum kapitalist standartlara göre
örgütlenmişse, bunların hepsi gerekli bir sonuçtur. Kendimize soruyoruz: Bir hastane
ne zaman çok pahalı? Tıbbi bakım olmadan kaç kişi iyidir? İnsan hayatının maliyeti
nedir?

Yetkililerin pandemiye tepkisi hain. İlk olarak okullar, kreşler, üniversiteler, kültürel ve
müzikal etkinlikler, gösteriler, oyun alanları vb. Kapatılacak, fabrikalar, ofisler ve çağrı
merkezleri çalışmaya devam edecektir. Siyasi, sosyal ve kültürel her şey bekleme
moduna girmeli, ancak katma değer üretimi büyümeye devam etmeli ve kapitalistlerin
karı mümkün olduğunca az tehlikeye atılmalıdır. Bir bitki ancak işçilere zaten Covid19 bulaşmışsa (bkz. Örneğin Opel Rüsselsheim) ve bu ancak sendikalardan gelen
baskıdan sonra kapatılabilir. Devletin bakış açısından, bildiğimiz kadarıyla, ciddi bir
kapanma dürtüsü yoktu, ancak sadece birçok alanda çalışamayan ev ofis itirazları.
Şirketlerin çoğu ilerlemeye devam ediyor. Bu devlet kapitalist devlettir ve önceliklerini
açıkça belirler. Bu, dayanışma ve ihtiyaç temelli mal üretimi ve dağıtımı değil, küresel
rekabette hayatta kalma - bir sağlık krizi durumunda bile.
Tabii ki - Corona'dan önce olduğu gibi - bakım işi (çocuk bakımı, yemek pişirme,
bakım, vb.) Özel, yani ücretsiz hale getirilir. Öncelikle bu önemli işi tanıma ve ücret
ödemeden yapan kadınlardır. Bu sorun olası kapsamlı bir karantina ile daha da
kötüleşecektir. Ve sadece bu değil: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, halka açık
yerler ve alanlar kapandığında, kocası ve babalarıyla evde kilitlendiklerinde önemli
ölçüde artacaktır. Özel, sadece politik değil, aynı zamanda günlük cehennemdir.
Unutulmamalıdır ki, krizden önce fazla parası olmayanların kısıtlamalardan
diğerlerine göre daha fazla etkilenme olasılığı daha yüksektir. Büyük bir daireye
katlanmak tam ve küçük bir daireden daha kolaydır. Özel bir bahçeniz varsa,
çocuklarınızın oyun alanı olmadan onları meşgul etmeleri daha kolaydır. Alışveriş

yaparken paraya bakmak zorunda değilseniz, ucuz marka eriştelerin satışını hafifçe
almak daha kolaydır. Arabanız varsa, toplu taşıma araçlarında sosyal iletişime
ihtiyacınız yoktur
Pandemi kaçan, zorla daha güvenli bir yaşam sürmesini engelleyen ve kamplara ve
merkezlere kilitlenmiş insanlar için yıkıcı. Virüsün bu koşullar altında yayılması
muhtemeldir ve bunun sorumluluğu AB'nin haciz ve dışlanma politikasına aittir.
Kamplarda korkunç hijyen koşulları hakimdir: insanlar kaleme alınır ve tutulur, yıkama
tesisleri kıttır ve temel hijyen malzemeleri yine de vardır. Bu, Covid-19 enfeksiyonu
için mükemmel bir üreme alanıdır. Durum daha az serttir, ancak sınır dışı etme
çubuklarında ve çapa merkezlerinde de güvencesizdir.
Aynı zamanda, tüm medyanın ilgisi sadece virüs üzerindedir - ancak neredeyse hiçbir
zaman mültecilerin koşulları ile bağlantılı değildir. Corona kaosunun ortasında bu
insanların hala faşistler, Türk ve Avrupa sınır muhafızları ve polis memurları
tarafından reddedildiği, geri itildiği, avlandığı ve ateşe verildiği tamamen kayboluyor.
Kriz göz önüne alındığında, her ikisi de yanlış veya yetersiz olduğuna inandığımız iki
ideolojik yanıt şu anda dolaşmaktadır. Bazıları Corona'yı perspektife koyar ve şöyle
der: “Sadece korkutucudur. Tıpkı normal grip gibi. Sadece eskisini ve daha önce
hasta olanları etkiler ”. Birçok durumda, bunu söyleyen insanlar bu grubun kendilerine
ait olmamaktan ve dolayısıyla daha az risk altında olmaktan mutluluk duyabilirler.
Bununla birlikte, en azından örtük olarak, kapitalist sömürü mantığı yeniden üretilir,
buna göre (ya da daha az) katma değer yaratan ya da daha az katma değer yaratan
insanlar da daha az ya da hiç değmezler. Risk grupları da önemli ölçüde daha
büyüktür - diğer şeylerin yanı sıra, Engelli insanlar da aynısını yapar. Belli bir
dereceye kadar, bu ifade, risk grupları için hayati tehlike taşıyan tehlikeyi kabul etmek
anlamına gelir. Diğerleri yüksek sesle: “Evde kal. Evde kalın ve enfeksiyonları azaltın
veya en azından yavaşlatın. ” Bu sadece piyasanın kira ve yiyecek harcamalarına
devam edeceğini bilenler için de kötü bir şaka olabilir ve paranın sadece dışarı
çıktıklarında geleceğini de bilebilir. Yani çalışmak. Eşzamanlı karantina temel geliri ile
gerçek bir kapanma olmadığı sürece, sadece evde kalma şartı işçiler ve yoksullar için
küstah ve düşmanca.
Hemşirelik ve hastane personeline ve her gün hasta insanların haysiyeti ve sağlığı
için çok düşük savaşan herkese güveniyoruz. Şu anda cephede savaşan insanlar,
örneğin bakım ve temizlik mesleklerinde veya perakendede, yıllardır güvenli statüleri

reddedildi. Sürgün veya güvenli oturma izinlerinin, kısa süreli çalışmaların ve ajans
çalışmalarının

günlük

olarak

reddedilmesi

tehdidiyle

karşı

karşıyadırlar.

Dayanışmamız size gidiyor. Bizi sefalet ve hastalıktan korumayan kırık bir sağlık
sistemine güvenmiyoruz. Öfkemiz onun yanında.
Şimdi talep ettiklerimiz:
1. Federal ve eyalet hükümetlerinden:
-

Gerekli olmayan üretimin ve ücretli emeğin sona ermesi ve kapatılması.

-

Herkes için hızlı, basit temel karantina geliri. Bu, insanların evde kalmasını
sağlamak için tasarlanmıştır; daha yüksek gelir ve servet vergilendirerek
finanse edilir.

-

Yüksek gelirler ve varlıkların vergilendirilmesiyle finanse edilen (sahte) serbest
meslek sahibi, kültürel çalışanlar, vb.

-

Hemşirelik ve sağlık sektöründe ve nüfus için önemli olan ve hayatlarını riske
atan diğer işlerde çalışan, açıklanamayan veya güvensiz statüsü olan tüm
kişilerin koşulsuz ve karmaşık olmayan vatandaşlığa kabulü.

-

Avrupa sınırlarındaki kampların kapatılması ve orada yaşayan herkesin kabulü

-

Pandemi süresince kira gelirine geçici bir yasak ve tahliye yasağı. Dairesi
olmayan insanlar için ücretsiz yaşam alanı sağlamak.

-

İşverenler için zorunlu olan bir risk ödeneği olarak, hemşirelik ve perakende ve
bakım gerektiren diğer düşük ücretli mesleklerde hızlı ve önemli ücret artışları.
Aksi takdirde tüm sıcak kelimeler alay konusu olarak kalır.

-

Kadın şiddetinin tehdit altında olduğu kadınların ve çocukların karantinadan
kaçınabilmesi için kadın evlerinin ve dairelerinin genişletilmesine yönelik bir
destek paketi.

2. Ücrete bağlı çalışanların ve nüfusun:
-

Mümkünse artık işe gitmiyor

-

"Karşılıklı kabul edilebilir işten çıkarmalar" a dahil olmayın - onlar şaka yapmak
istiyorum!

-

Politik bir sağlık grevi için iş gücünüze ve sendikanıza baskı uygulayın:
karantinaya toplu olarak uygulayın.

-

Özel olarak yaptığınız bakım işlerini adil bir şekilde bölün. Birçok erkek için bu,
bir talep beklemeden ve aynı zamanda genel bakış sorumluluğunu kadınlara

kaydırmak için durmadan normal ev işleri ve bakım modellerinden aktif olarak
uzaklaşmak anlamına gelir. Çocuklarla biraz oynamak ve daha sonra kadına
problem bırakmak yeterli değil! Kadınlar, haksızlıklara katlanma.
3. Sosyalistler, komünistler, sosyal demokratlar, anarşistler ve solculardan:
-

Dayanışma ağları kurar, risk gruplarına mensup kişileri günlük işlerle destekler

-

Sosyal izolasyonu daha da sert bir şekilde karşılayan ve yalnızlığa dalan
insanlar / yoldaşlar / arkadaşlar düşünüyor - onlara duygusal destek sağlıyor

-

Bu ağları kurarken politik duruşunuzu atlamayın - yalnız kaldığınızı gösterin ve
güven kazanın

-

Devletin ve piyasanın rolünü kınıyor ve birlikte yaşamak için tek başına
alternatifler öneriyor!

-

Karantinada zamanınız olmalı - kendinizi ve başkalarını eğitin

-

Ajitasyon, eğitim ve yetiştirme için Youtube Kanallarını vb. kullanır.

-

Her zaman hatırlayın: krizler tarihin temel taşlarıdır - elbette sosyalistler
üstünlük kazanmak zorundayız, aksi takdirde barbarlık tehdit eder. Birlikte
dayanışma içinde yaşama fırsatını ele alalım.
ne #evdekal ne de #evdekalmayıboşver!

