Stadtteil
gewerkschaft

Новините на Грьопелинген
Гласове от квартала #2

Разговаряхме със заварчик , който работи към фирма за
временна заетост на тема „Работа по време на
пандемията“.
По какъв начин те засягат
взетите мерки?
Предприятието, в което работя,
затвори за 1 година. През това
време всички минахме на
намалено работно време. Повечето
от нас са с временна заетост. Много
се страхуваха, че ще ги съкратят.
Обаче от фирмата, за която
работим, ни казаха, че няма да
съкратят никого. След Великден
производството
бе
стартирано
както обичайно. Но миналата
седмица след смяната казаха на
около 35 човека с временна заетост:
„Днес ти беше последният ден“.
Просто така. Това бяха отчасти
хора, които работят там от две
години. В същото време бяха
назначени нови хора. Това е трудно
за разбиране. Но и без корона,
хората с временна заетост биват
освободени след 36 месеца, иначе
предприятието би трябвало да
стане работодател. Хората чакат по
3 месеца и след това биват
назначени на същото работно
място. Пак за началната надница.
Такъв е животът на човек с
временна заетост.
Иначе процесът на работа си
остана почти непроменен. Всички
получават по една маска на смяна,
която обаче е нискокачествена и
няма нужния за работата фин
филтър. Това си е риск за здравето.

Korona zamanlarında dayanışma
Какво е за теб солидарност по
време на пандемията?
На първо място солидарност би
трябвало да означава, че човек
винаги получава помощта, от която
се нуждае. По време на пандемията
обаче е дълг на всекиго да ограничи
социалните си контакти, за да
предотврати смъртта на други хора.
Фактът,
че
работния
процес
продължи постарому толкова дълго,
противоречи на целта, а именно
ограничаване
на
разпространението на вируса чрез
практиката на социално изолиране.

Чувстваш ли се достатъчно
защитен?
Правят
се
отчасти
големи
обществени усилия да се помогне
на хора, които са особено силно
засегнати от кризата. Например
помощ при пазаруване за хора в
рискови групи, помощ за бездомни
или
солидарен
принос
за
книжарницата на ъгъла. От друга
страна,
липсва
солидарност:
например
като
толерираме
пасивността
на
политиците
относно
ситуацията
на
в
бежанските
лагери
както
в
Германия, така и на европейските
граници. Актуалната ситуация е
доказателство
за
липсата
на
интернационална солидарност и за
провала на държавите във времена
на криза като сегашната.

Олаф, 32 години.

Bunları biliyor muydunuz?..
Тук може да
намерите полезна
информация по
време на коронакризата.

Помощ при
пазаруване, гледане
на деца и т.н.:

При домашно
насилие и кризи:
08000 116 016

Работническа камара
(Arbeitnehmerkammer):
0421 3630111

Nachbarschaftshilfe:
015779881572,
www.nachbarschafts
hilfe-hb.de

Наематели помагат на
наематели
www.mhm-bremen.de
Съюз за защита на
наемателите: 0421
3378455

При проблеми с
джобцентър:
Солидарна помощ
(Solidarische Hilfe):
0421 696758730

Последиците от коронакризата застрашават
много хора. Много се
страхуват, че ще се
заразят или че ще
загубят близките си.
Към това се прибавят
финансовите проблеми
или допълнителен стрес
вкъщи. И понеже не
можем просто да се
срещаме с други хора
както преди, много от
нас трябва да се
изправят сами пред
проблемите. → Ние
искаме да се
противопоставим на
От сега нататък ще
публикуваме във Фейсбук,
на нашия уебсайт и в този
вестник преживяванията
на хората от Грьопелинген.
Пишете ни как се промени
животът ви заради
коронавируса. Какво е
солидарност за вас по
време на корона-кризата?
Какво можем да направим,
за да не трябва накрая да
понасяме всички
последици от коронакризата, докато милиарди
се вливат във финансовия
свят и предприятията?
www.solidarisch-in-groepelingen.de
Tel: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net
fb: solidarisch in Gröpelingen
Liegnitzstraße 12

