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#honkforhope - Stowarzyszenie promujące interesy branży podróży autokarowych

JAK ZBIERAĆ PODPISY W TRYBIE OFFLINE?
Punkt wyjściowy: firmy motoryzacyjne mają duże problemy w dowolnym miejscu na świecie. Za niedługi
czas popadną w niewypłacalność, jeśli nie otrzymają rekompensaty za straty COVID-19. Miliony miejsc
pracy zostaną utracone, a w zależności od branży zdewastowane. Wpłynie to na gospodarkę jako całość.
W jednym kraju (Niemcy) możemy im pomóc w ciągu zaledwie dwóch minut. Może to mieć pozytywny
przykładowy wpływ na inne kraje. I oczywiście ważne jest, aby inne kraje uratowały firmy motoryzacyjne
w Niemczech, które przywiozą ich turystów do swoich krajów!
Musimy zebrać jak najwięcej podpisów dla naszych niemieckich kolegów. Czas ucieka i potrzebują 24
000 podpisów do 24 czerwca.
1.
Generuj zrozumienie wśród ludzi.
Chcesz wyjaśnić nasz problem w prosty i zrozumiały sposób? Użyj następujących linii argumentacji:
a) Firmy motoryzacyjne zostały zapomniane przez rządy. Linie lotnicze otrzymują pomoc, pociągi, pomoc
w transporcie publicznym - ale autokary turystyczne nie.
b) Straciły co najmniej cały rok swoich dochodów, ale jednocześnie nadal ponoszą pełne koszty
utrzymania pojazdu (w Niemczech: 300,00 EUR za pojazd i dzień, bez względu na to, czy stoi
nieruchomo, czy jeździ). Żadna firma nie może tego przetrwać.
c) Dotyczy to nie tylko właścicieli firm autokarowych (w Niemczech: 3,441 firm), ale także ich
pracowników (w Niemczech: około 240 000 osób) i wszystkich osób, które potrzebują autokarów
turystycznych do podróży (szkoły, turyści, biznesmeni, wojsko, wesela, robotnicy rolni, pracownicy
stoczni, stowarzyszenia prywatne i inne - w zależności od regionu).
d) Dotyczy to również wszystkich tych firm, które polegają na dostarczaniu im gości przez autokary. Jak
hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, sale koncertowe, sklepy z pamiątkami, parki atrakcji i
ktokolwiek inny jest w nieco odległym miejscu i pracuje z grupami ludzi.
2.
Wyjaśnij, że stawką jest przyszłość.
Firmy motoryzacyjne nie chcą teraz zarabiać. Tu nie chodzi o chciwość. Chcą tylko przetrwać, dopóki nie
będą mogli rozpocząć podróży i pracy, gdy tylko będzie to znów bezpieczne. Chronili społeczeństwo przed
zginięciem, stojąc w miejscu. Teraz społeczeństwo musi chronić je przed zaginięciem. To tylko
sprawiedliwe.
3.
Nalegaj na fakt, że każdy może pomóc, podpisując lub udostępniając
Ludzie mogą i muszą uczestniczyć na dwa sposoby: sami podpisują petycję, ale także przekazują przesłanie.
Jak zbierać podpisy offline?
a) Wydrukuj model na stronie 2, wypełnij go i podpisz ręcznie przez jak najwięcej osób (1 formularz na
osobę). Każdy może podpisać, bez względu na wiek, narodowość, zawód, ...)
b) Weź formularze z danymi i podpisami i wyślij je jako załącznik pocztą elektroniczną do Bundestagu
(post.pet@bundestag.de). Jeśli inni sobie tego życzą, możesz sam wysłać ich formularze. Ale
zabierasz czyjąś pracę :-)
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UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623
Wsparcie dla petycji 111623

Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020
Pomoc ekonomiczna dla podróżujących motocyklistów związana z kryzysem w Koronie (27 czerwca 2020 r.)
Link:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM
0V1c

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:
Oświadczam, że popieram Z MOIM PODPISEM powyższą petycję, zarejestrowaną w Bundestagu pod numerem Id. Nr.
111623, offline i podając moje dane osobowe:

VORNAME
Imię

NACHNAME
Nazwisko

STRASSE HAUSNUMMER
PLZ, ORT
LAND
Pełny adres, kod pocztowy,
miasto i kraj

UNTERSCHRIFT
(EIGENHÄNDIG)

Podpis (własnoręcznie)

Prześlij ten dokument, podpisany własnoręcznie, korzystając z jednego z 3 następujących
sposobów:
a) za. Pocztą: Deutschen Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlin)
b) Faksem: 0049 30 227-36053
c) E-mailem (zeskanowanym lub sfotografowanym jako załącznik) na adres
post.pet@bundestag.de

