Sức khoẻ - Quyền con người
Hàng trăm ngàn người ở Đức bị từ chối các dịch vụ chăm sóc y tế một cách đầy đủ nhất! Đó là
một việc đầy tai tiếng không thể chấp nhận được! Chúng tôi kêu gọi chính phủ liên bang đảm
bảo quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho mọi người đang sống tại nước Đức!
BIỂU TÌNH
Quyền được tiếp cận chăm sóc y tế sức khoẻ cho tất cả mọi người! Cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào
ngày 20.3. lúc 20 giờ tại cổng Brandenburg (phía tây) thành phố Berlin

Được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ một cách đầy đủ chất lượng nhất thuộc về
quyền con người. Đức đã cam kết theo luật pháp quốc tế để bảo vệ, tôn trọng và thực hiện
quyền này. Đây thực sự là một sự xấu hổ đầy tai tiếng khi vẫn còn nhiều người ở tại Đức Quốc
không được hoặc bị hạn chế tiếp cận với các dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất!
Đặc biệt đến những người:
• Đang xin tị nạn
• Không có giấy cư trú theo luật
• Không có bảo hiểm y tê hoặc đang nợ bảo hiểm y tế

•

	
  

Công dân EU đang tìm việc hoặc có công việc bấp bênh Bên cạnh các rào cản mang tính pháp
lý thì rào cản ngôn ngữ và sự phân biệt đối xử đã làm gia tăng sự cản trở quyền được
chăm sóc sức khoẻ đầy đủ nhất! Chúng tôi kêu gọi Chính phủ liên bang cần có hành động
thiết thực ngay lập tức, loại bỏ các rào cản phân biệt và đảm bảo quyền được tiếp cận với
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, y tế toàn diện nhất cho tất cả mọi người!

