
 Yalnızlık yok  

Birlik var! 
#nachbarschaftschallenge 

Korona Virüsünden dolayı 
hepimiz huzursuzuz. Kamusal 
hayat çok sert bir değişimden 
geçiyor. Sağlığımızı korumak 
çok önemli ama bunu kimseyi 
yalnız bırakmadan ya da 
dışlamadan yapmalıyız. 
 

  İstiflemek yerine PAYLAŞMAK 
Korona virüsü bazı insanlar için (yaşlı insanlar, akut ya da kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi 
zayıf olanlar vb.) hayati tehlike oluşturabilir ama bazıları için tehlike oluşturmaz. Virüsten dolayı 
tehlike altında olan bu insanlar için dış dünyadan izole olmak onların hayatta kalmak için tek seçeneği 
ve bu yüzden ihtiyacı olan malzemeleri (tuvalet kağıdı, makarna vb.) biraz olsun depolamak 
zorundalar. Sağlıklı ve tehlike altında olmayan insanlar bu malzemeleri depolamak zorunda değildir. 
Bu yüzden hepimiz ihtiyacımız kadar malzeme alır ve diğer insanlarla dayanışma içinde kalırsak , bu 
olağanüstü durumdan birlikte en iyi şekilde çıkabiliriz. 
 
 

Dayanışma içinde bir Komşuluk için! 
 

 

 Sağlık ticari bir araç değildir ve sağlıkta 
kimsenin ayrıcalığı yoktur 

Son yıllarda hastaneler verimli şirketlere dönüştürüldü ve sağlık hizmetleri kalitesi 
aşırı derecede düştü. Bizler sağlık ve bakım alanındaki tüm çalışanlar için daha iyi 
ekipman ve ödeme talep ediyoruz! Ayrıca, kökeni ve bütçesinden bağımsız olarak 
herkes için sağlık hizmeti talep ediyoruz! 

    Şirket destekleri yerine sosyal destek! 
Şirketler bu virüsün yarattığı ekonomik krizden çıkmak için devlet desteği alıyor. 
Ama bu krizden sadece şirketler etkilenmiyor. Kültür ve Gastronomi Çalışanları! 
Çocuğunu yalnız büyütenler! Emekliler! Güvencesiz işlerde çalışanlar veya herhangi 
bir birikimi olmayan insanlar da bu Korona krizinden maddi olarak etkileniyor ve acil 
desteğe ihtiyaçları var! 
 

    Komşu komşunun külüne muhtaçtır 
Kamusal yaşam azaldığında, yalnızlık ve tecrit en büyük tehdittir. Biz bunu önlemek için 
komşuları birbirlerine yardım etmeye çağırıyoruz. Örneğin, yaşlılar için alışveriş gitmek, 
eczaneye gitmek, çöpleri almak, çocuklara bakmak veya günlük eşyaları ödünç vermek. 
Yürüyüşe çıkmak veya telefonda konuşmak, yalnızlığa ve korkuya karşı en büyük yardımcıdır.  
 
Bütün bunların yanında sosyal ilişkiler en asgari düzeyde kalmalıdır 
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    Kimse tek başına bu olağanüstü durumu atlatamaz 
Dayanışma, sosyal ilişkileri azaltmak veya el sıkışmamaktan fazlasıdır. Birbirimize dikkat 
etmek, sahip çıkmak, dışlamaktan daha iyidir. Toplum tarafından dışlanmış insanlar 
(Fakirler, Sığınmacılar, Evsizler) bu virüs belasından, daha çok etkileniyor ve acı çekiyorlar. 
Onlarla dayanışma içinde olmaktan kaçınmayın. 


