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Новините на Грьопелинген
Гласове от
квартала #3

В ръцете си държите новия вестник на квартала от Солидарни в Грьопелинген. В
този вестник всеки път публикуваме интервюта с хора от квартала. Освен това
тук ще намерите информация по правни въпроси, политически текстове, куизове,
Мелиса и Яна живеят от февруари 2020 в споделено жилище в
Грьопелинген.
До каква степен се промени ежедневието
ви заради коронавируса?

Какво смятате за мерките, взети от
правителството или тук в Бремен?

М: Работя в институция за помощ на
деца и юноши и работя от вкъщи от
средата на март. В началото на кризата
бях при сестра ми, която е самотна
майка, и гледах децата й, защото
нейният шеф е на мнение, че хоум офис
не може да се организира.
Я: По принцип се срещах с много хора.
Сега ползвам предимно телефона, но не
е както на живо. Нещо, което не мина
така успешно заради корона: пратих
заявление за помощ при безработица по
факс на джобцентъра в един вторник.
Един
ден
по-късно
затвориха
джобцентъра за посетители. Така и не
получих отговор на заявлението си и
следователно никакви пари.

М: Да се отворят магазините е окей, но
защо игрите на бундеслигата? Казва се,
че 60 000 работни места в тази област
зависят от това. Може ли това да
измести по приоритет отварянето на
детските градини и училищата? За кого
са предназначени тест-капацитетите?
Не би ли трябвало да се тества повече в
социалната област? Насилие, случващо
се в семейството, не може да се обсъжда
по телефона.

Какви промени забелязвате в
Грьопелинген?
Я:
Често
виждам
полицията
да
контролира из зелените площи и да
отпраща хора. Мерките са плашещи. Но
това, което според мен е хубаво, са
многото солидарни групи. Съществува
група на съседите, която помага с
пазаруването, има и ограда за дарения
(на тази ограда хората закачват дарения
за бездомните).

Мислите ли, че ще има дългосрочни
последствия?
Я:
Надявам
се
критиката
на
капитализма да се разпространи
повече.
Поглеждайки
назад
към
финансовата криза от 2008, забелязвам,
че
Германия
се
справя
както
обикновено и че вероятно ще бъде потрудно за други страни в дългосрочен
план.
М: Ще има и дългосрочни негативни
последици за здравния сектор, ако
всички хора, които понастоящем
работят в професиите за (здравни)
грижи, дори не получават отпуск, за да
си починат, а просто продължават да
работят.
Да продължаваме както допреди? Какво
трябва да се промени след кризата?

В момента имате повече или по-малко
контакт със съседите и съседките?
М: Откакто времето се затопли, имаме
повече контакт и често си говорим в
градината. Наскоро, когато имаше
пожар, всички бяхме на улицата и
наистина
усетих
чувство
на
принадлежност към съседската общност.
Живеем в близост до строителна
площадка,
шумът
е
наистина
натоварващ.
С
удоволствие
бих
разговаряла със седите, но как да стане
това в сегашната ситуация?

М: С недостига на жилища и високите
наеми трябва да се направи нещо. Само
да се спре покачването на цените на
наемите не помага много. Недопустимо
е трябва да работиш по 24 часа на ден, за
да можеш да си плащаш наема.Я: Трябва
да има разумно заплащане за
професиите за (здравни) грижи. Не бива
да има лагери за масово настаняване.
Трябва да се вслушаме в нуждите на
хората, които живеят там.

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 отнас
трябва да сеизправят
сами предпроблемите.
→ Ниеискаме да
сепротивопоставим 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

Цялото интервю ще
намерите във фейсбук
или на нашата
уебстраница.

Как се справят жените по време
на корона-кризата?
За много хора корона-кризата означава
внезапно влошаване на тяхното житейско
положение. В кои области са засегнати особено
жените? С какви проблеми се борят?

Заради корона-кризата много области преминаха
към хоум офис, но това не е възможно при
професии, където се работи с хора. Така че главно
жените трябва да продължат да работят въпреки
риска за здравето. Условията на труд в болници или
старчески домове така или иначе не са добри:
лошите почасови надници и недостатъчният
персонал водят до постоянно претоварване.
Количеството работа не може да бъде свършено,
особено ако се спазват всички правила за
безопасност. Вместо да се намали работното
натоварване, възможните работни часове по време
на корона-кризата също бяха увеличени до 12 часа
на ден чрез извънредна наредба и времето за
почивка беше намалено.

Детските градини и училищата затвориха
внезапно. Все още предимно жените се грижат
за отглеждането на деца и за домакинството. В
това отношение предимно жените са в
положение, където трябва да се грижат за
децата у дома и освен това да работят. Това
изостря и без това трудната ситуация от
необходимостта да се балансира между
многото задачи. Освен това детските
площадки и младежки центрове бяха
затворени, така че много семейства изпитват
повече стрес и преумора, особено щом делят
тясно жилищно пространство. Много майки,
особено самотни родители, бяха много
отчаяни заради липсата на перспектива.
Никой не можеше да каже за колко време
детските градини и училищата трябва да
останат затворени и липсваше подкрепа.

И по друг начин жените са по-засегнати от мъжете.
Да останеш у дома е възможно, само ако имаш дом,
който е безопасно място. Домашното насилие, т.е.
физическото, вербалното, психологическото или
сексуалното насилие във връзката засяга поспециално жените и децата. В повечето случаи
извършителите са мъже-(бивши) партньори или
членове на семейството. По време на кризата се
увеличиха насилието и убийствата на жени.
Избягването на домашно насилие е още по-трудно
по време на извънредното положение,
ограниченията на социалните контакти или
карантина, тъй като има по-малко възможности за
бягство и защита.

Грижата за децата, чистенето, готвенето и
много други често дори не се признават за
работа. Ако една жена отглежда четири деца,
грижи се за цялото домакинство и също за
родителите си, тя няма да получи нито пари за
това, нито пенсия. Работата у дома и работата
във фирмата, офиса, на строителната
площадка или където и да е, не се счита за
еднакво важна. Не само у дома, но и в
обществото като цяло, много важни работни
места, като професии в сферата на (здравните)
грижи, за съжаление все още се извършват
предимно от жени, като напр. в домове за
стари хора, детски градини, болници. И
въпреки че всички ние зависим от тези
професии, заплатите в областта са
изключително ниски. .

В някои части на града жените започнаха да се
събират, още преди корона. Казват, че за тях е
важно да имат място, където жените да обменят
идеи и да говорят за своите проблеми, притеснения
и желания. Но и да се смеят заедно, да прекарват
време, да се опознават, да се подкрепят и да
разберат по-добре собствената си ситуация.
И в Грьопелинген са ни нужни такива места! Нека
се съберем след като премине кризата.

За едно различно общество и по-добър живот, без страх и насилие, общество, в което всички се
чувстват отговорни за (здравните) грижи за деца, болни и възрастни по равно, общество, където
не всичко е оставено на раменете на жените.
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А) Откога жените могат да гласуват в Германия?
Б) Колко по-малко жените печелят от мъжете?
В) Колко жени стават жертви на насилие в живота си??
Г) Какво означава #keine mehr?

Д) Към коя група принадлежат тези жени?

E) Какво се крие зад # ausnahmslos?

Ж) Къде са тези графити и какво
означава това?

З) Откога на жените е разрешено да практикуват спорта бокс в
Германия?
И) Откога е забранено изнасилването в брака в
Германия?
Й) Позволени ли са абортите?

Solidarisch
in Gröpelingen

… ist ein Ort, an dem Menschen zusammen kommen können.
Dazu organisieren wir unter anderem Filmabende, gemeinsame
Festeste (z.B. am 01. Mai) oder offene Frühstücke.

… heißt, sich gegenseitig
unterstützen.
In der Stadtteilgewerkschaft
wehren wir uns gegen schlechte Arbeits- und Wohnverhältnisse,
Stress mit dem Jobcenter, Rassismus und andere Probleme. Im
Laden gibt es auch Angebote wie das Sprachcafé zum Deutsch
lernen, Mathenachhilfe für Schüler*innen, etc.

… heißt gemeinsames/kollektives Handeln.
Wir wollen nicht länger alleine mit unseren Problemen
in dieser Gesellschaft sein, sondern gemeinsam für
unsere Anliegen kämpfen.

… ist unabhängig von Parteien, staatlichen
Institutionen und den offiziellen Gewerkschaften.
Wir finanzieren uns selbst, daher sind Spenden (Zeit,
Dinge, Geld) herzlich willkommen.

… soll mit dem Stadtteil und unseren Nachbar*innen
wachsen. Wir freuen uns über Menschen, die sich
und ihre Ideen einbringen wollen und Teil von
Solidarisch in Gröpelingen und der
Stadtteilgewerkschaft werden möchten.

А) През ноември 1918 г. бе въведено правото на глас за жени. Това беше предшествано от десетилетия борба и организация.
Б) При 27% разликата в доходите между жени и мъже в Германия е сравнително голяма в международно сравнение. Освен отглеждането на
деца и работата на непълно работно време, роля играе и фактът, че професиите, в които основно работят жени, са като цяло по-зле платени.
В) Всяка трета жена преживява физическо и/или сексуално насилие поне веднъж в живота си. Засегнати са жени от всички социални слоеве.
Всеки трети ден една жена бива убита. В много случаи насилието идва от (бивши) партньори или членове на семейството.
Г) #keine mehr е феминистко движение срещу убийствата и насилието над жени, основано в Аржентина. То дава глас на многото жени, които
понасят насилие, и на семействата на жертвите и се бори за справедливост. Хаштагът #NiUnaMenos (#повече не) се е разпространил от
Аржентина по целия свят.
Д) Групата Гулаби е група от предимно жени в Северна Индия, които заедно се борят срещу насилието над жени и неравенството, на базата
на пола. Те организират протести, разкриват злоупотреби, предотвратяват принудителни бракове, обучават се взаимно, за да бъдат
финансово независими и да могат да се защитават.
Е) Ausnahmslos (Без изключение) е феминистка инициатива. Тя е основана от журналисти в Германия в отговор на расистките репортажи
след нощта на Нова година в Кьолн през 2016. Целта е да се изправим заедно срещу сексизма и сексуалното насилие, както и срещу расизма.
Ж) Графитите произлизат от протестите в Ирак. В него се казва: „Половината от обществото е революцията“. Жените изиграха централна роля
в протестите в Ирак.
З) От 1995 г. Тогавашната Немска асоциация на любителите боксьори (DABV) се противопоставяше цяла година, докато най-накрая
заявлението бе прието и жените получиха право да се състезават в официални състезания.
И) Едва от 1997 г. Грешното тълкуване на брака като един вид картбланш показва как много мъже смятат, че имат някакво право да
разполагат със съпругите си, независимо от желанията на жените. За съжаление, това разбиране все още съществува в някои части на света.
Й) Абортът не е официално законен, но е възможен при определени условия. Бременността може да се прекъсне в рамките на първите 12
седмици след посещение на консултативен център. Обикновено здравната застраховка не покрива разходите.

