
Защо правим консултации в Солидарни 
в Грьопелинген?

Консултирането е част от нашата политическа цел заедно да се борим 
за общество без експлоатация и потисничество.

При консултациите тема са твоите въпроси и проблеми.
Като квартален съюз, за нас е важно да подкрепяме хората от 
Грьопелинген при изясняване на проблемите им, спомагайки за 
намаляване на стреса, на който тези хора са изложени.

За нас обаче работата не е приключена с решаването на твоя проблем. 
Много хора имат проблеми, подобни на твоите, а ние не искаме да 
продължаваме да се сблъскваме с едни и  същи проблеми. Искаме да 
разберем причините за проблемите и да ги елиминираме заедно.

За това разчитаме и на теб!

Какво е Солидарни в Грьопелинген?

Солидарни в Грьопелинген е политическа и социална организация.
Ние сме квартален съюз.

Ние не получаваме пари за нашата работа. 
Ние не сме социални работници. Ние сме независими от държавата, 

политическите партии, властите и компаниите.

Искаме да решаваме проблемите си и да се борим 
срещу техните причини заедно, с много хора.

Това са някои от проблемите: стрес с работодателите, бюрото по труда и 
наемодателите. Расистките закони и насилието над жените, бедността във 

все повече семейства, разбитата здравна система, унищожаването на 
околната среда.
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Нашата цел: заедно искаме да градим едно ново и солидарно
общество, искаме добър живот за всички!



Как искаме да постигнем целта си?

Много хора се събират в кварталния съюз. Организираме 
консултации на различни теми, както и акции, като например 
митинги или демонстрации, срещаме се на закуска или се събираме 
за кино вечер. Срещаме се редовно също и на общото събрание. 

Само ако се борим заедно и се държим едни за други, можем да 
постигнем промяна.

Какво представлява общото събрание 
и защо е важно?

На събранието се срещаме и говорим за проблемите, с които често 
се сблъскваме при консултациите, и дали и как може да се направи 

нещо по въпроса. Говорим и за актуалните събития в квартала, 
какво е добро и кое е лошо. Но не си оставаме само с говоренето: в 

събранието планираме дейности и акции.

На събранието са поканени всички, които:

В събранието сме група, която заедно планира, 
организира, има идеи и води борби. Взаимно си даваме сили 

и смелост за промяна.
Само заедно сме силни!

Сами не бихме могли да постигнем целта си в Грьопелинген. Имаме 
нужда от търпение, енергия и групи, подобни на Солидарни в 
Грьопелинген и в други квартали, градове и държави. 

Сърцето на Солидарни в Грьопелинген 
е общото събрание.

> идват на консултации при Солидарни в Грьопелинген,
> са активни като консултанти в Солидарни в Грьопелинген,
> идват редовно на Liegnitzstraße 12 или участват в други дейности.

Една акция може да бъде например да отидем до бюрото по труда в 
група, ако някой от нас има проблем, и заедно да изискваме 

решение на място.
Една дейност може да бъде раздаване на следващия брой на 

вестника на квартала или пък да организираме готвене за всички.


