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مجموعة التضامن العالمية في مكافحة فيروس كوفيد 19
نرجو توقيع البيان هنا:
https://forms.gle/F9GZwjCQ3RFQsQbFA

بيان مجموعة التضامن العالمية في مكافحة فيروس كوفيد 19
ابريل 2020

كشفت أزمة فيروس كوفيد  19عن ضرورة ملحة لتغيير هياكل عدم اإلنصاف والعنف العالمية نحن
أشخاص من كل أنحاء العالم سوف نلتقط هذه اللحظة التاريخية فنحن نعمل على بناء التضامن على
المستويات المحلي ة والوطنية والعالمية وعلى الرغم من ضرورة البقاء على تباعد اجتماعي وجسدي نقوم
بتاسيس مجموعات مساعدة متبادلة وشبكات أهلية وحركات اجتماعية ونعلن هذا البيان اليوم لتقديم رؤيتنا
عن العالم الذي نبنيه  ،العالم الذي نطالب به  ،العالم الذي سنحققه
.1

نحن نطالب بنظم صحية عالمية ورعاية صحية كحق أساسي لجميع البشر

نحن نطالب بوقف فوري إلطالق النار في جميع النزاعات والقضاء على مرض
.2
الحرب ونطالب كل دولة بأن تنقل نصف إنفاقها العسكري على األقل لتوفير الرعاية الصحية
والسكن والعناية باألطفال وتوفير التغذية والتعليم والوصول إلى اإلنترنت وغيرها من االحتياجات
االجتماعية لكي نتمكن فعال من حماية أمن الناس البدني والنفسي واالقتصادي  ،بما في ذلك إغالق
القواعد العسكرية األجنبية  ،وتجميد التدريبات العسكرية المشتركة  ،وإزالة األسلحة النووية

نحن نطالب باستبدال االقتصادات الرأسمالية غير المستدامة المرتكزة على فكرة النمو
.3
الالمتناهي باقتصاديات مرتكزة على الرعاية تحفظ حياة البشر والتنوع البيولوجي ومواردنا
الطبيعية  ،مع ضمان دخل أساسي عالمي لكي تتمكن الحكومات من العمل معا ضد الخطر
الوجودي لتغير المناخ

نطالب برفع فوري لجميع العقوبات المفروضة على شعوب بكاملها والتي تفقر
.4
الجماعات الهشة وتقتل الشعوب عبر منع وصول األدوية والمعدات الطبية إليها
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نطالب بحماية جميع العمال من فيروس كوفيد  19وضمان صحتهم المهنية وحقوقهم
.5
االقتصادية والعمالية

نطالب بالحماية الكاملة لكل الناس  ،ال سيما أكثرهم ضعفا  ،بمن فيهم النساء وضحايا
.6
العنف المرتبط بالعالقات الحميمية  ،وكذلك اإلساءة لألطفال وكبار السن والفقراء والمساجين
والمعتقلين والالجئين وغيرهم من النازحين  ،إضافة إلى المهاجرين بغض النظر عن وضعهم
القانوني  ،والمشردين  ،واألفراد ذوي الميول الجنسية الخاصة  ،واألقليات العرقية والثقافية ،
والشعوب األصلية  ،وذوي اإلعاقة أو قصور القدرة  ،وآخرين

نطالب الدول الثرية بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الطبية ( بما في ذلك من
.7
خالل منظمة الصحة العالمية) واإلعفاء من الديون إلنقاذ حياة الناس في الدول التي تفتقر إلى نظم
صحة عامة قوية بسبب تاريخها الطويل من الخضوع لالستعمار واالستعمار الجديد وأنواع أخرى
من االستغالل األجنبي والوطني

نطالب الحكومات والشركات الكبرى باحترام الخصوصية وعدم استغالل هذا الوباء
.8
للتوسع في تطبيق اإلجراءات القمعية مثل الرقابة واالعتقال دون محاكمة والقيود على حقوق
اإلنسان األساسية في التجمع والتعبير الحر وتقرير المصير والتصويت

 9.نطالب الحكومات عند تنفيذها لبرامج التحفيز االقتصادي أن تعطي األولوية إلعادة فتح
االقتصادات التي تلبي احتياجات الناس و تبديها على مصالح الشركات والنخب المالية والسياسية

في عالم تبدو فيه الفجوة بين األغنياء والفقراء كريهة وفاحشة حيث يمتلك أكثر من ضعف مليار إنسان
تصبح إعادة التوزيع الجذرية للثروة والقوة عالميا وداخل كل دولة مسألة إلزامية ويجب أن يكون لكل
إنسان الفرصة في حياة صحية خالقة ومرضية وخالية من مصائب الفقر واالستغالل والهيمنة

