
Elinizdeki Solidarisch in Gröpelingen’in yeni mahalle gazetesi. Gazetenin her sayısında 
mahalle sakinleriyle yaptığımız bir röportajı yayınlıyoruz. Ayrıca yasal konular 
hakkında bilgiler, siyasi metinler, bilgi yarışması, bulmacalar ve çok daha fazlasını da 
içeriyor. 

Melissa ve Jana Şubat 2020’den beri Gröpelingen’deki paylaşımlı bir 
dairede yaşıyorlar.

M: Ben çocuk ve gençlik yardım 
kurumunda (Kinder- und Jugend-
hilfeträger) çalışıyorum ve Mart 
ortasından beri evden çalışıyorum. 
Korona döneminin başında bekar bir 
anne olan kız kardeşimle birlikteydim ve 
çocukları ile ilgileniyordum, çünkü onun 
patronu evden çalışmasının mümkün 
olmadığını düşündü.  

Korona ile günlük yaşamınız nasıl 
değişti?

Gröpelingen’de ne gibi etkiler 
gözlemiyorsunuz?

M: Diyelim dükkanları açmak yerinde bir 
karar, ama neden ulusal lig maçları? 
60.000 kadronun buna bağlı olduğu 
söyleniyor. Bu, okulların ve gündüz 
bakım merkezlerinin kapalı kalmasıyla 
dengelenebilir mi? Test kapasiteleri 
kimler için kullanılıyor? Sosyal alanda 
daha fazla test yapmak daha iyi olmaz 
mı? Ailelerde meydana gelen şiddet 
telefonda tartışılamaz.

Artık komşularınızla öyle ya da böyle 
temasınız var mı? 

J: Polisin yeşil alanları sık kontrol ettiğini 
ve insanları geri gönderdiğini 
görüyorum. Kontrol önlemleri göz 
korkutucu. Ama bence iyi, birçok 
dayanışma grubu var: başkaları için 
alışveriş yapan mahalle yardım grubu ve 
hediye çiti (insanların evsizlere için 
bağışladıklarını astıkları çit). 

M: Artık daha sıcak olduğu için, bahçede 
konuşuyoruz mesela daha fazla 
temasımız oldu. Kısa bir süre önce olan 
yangın sırasında herkes sokaktaydı, 
bende gerçek bir his mahalle hissi oluştu. 
Biz aslında bir şantiyede yaşıyoruz, bu 
gerçek bir gürültü rahatsızlığı. Tüm 
komşularımla konuşmak isterim, ama 
Korona sırasında nasıl mümkün mü? 

Sizce uzun vadeli etkiler var mı?

J: Umarım kapitalizmin eleştirisi daha 
geniş bir alana yayılır. 2008’deki mali 
krize dönüp baktığımda, Almanya’nın 
her zaman ki gibi iyi durumda 
olduğunu görüyorum ve uzun vadede 
diğer ülkeler için muhtemelen daha zor 
olacağını düşünüyorum. 

Daha önce olduğu gibi? Krizden sonra 
nelerin değişmesi gerekiyor? 

Röportajın tamamını 
Facebook’ta veya 
internet sitemizde 
bulabilirsiniz.

M: Konut sıkıntısı ve yüksek kiralar ile 
ilgili bir şeyler yapılmalı. Kira 
ücretlerini frenlemek çok şey getirmez. 
Kira ödemek için 24 saat çalışmak 
zorunda kalmak kabul edilemez. 

J: Bakım işi yapan ve bakım meslekleri 
için makul ücretlendirme yapılmalı. 
Artık toplu konutlar olmamalı. Bu 
konutlarda yaşayan insanların 
ihtiyaçlarına ses verilmeli. Ve Federal 
Hükümet, artık kimi finanse ettiğini 
gözden geçirmeli, özellikle iklim kriziyle 
ilgili olarak.

The consequences of the 
Corona crisis are 
dangerous for a lot of 
people. Many of them 
are afraid of getting 
infected or losing loved 
ones. On top of that 
come the financial 
scares or extra stress at 
home. As we cannot so 
easily meet with each 
other anymore, many 
are left to handle their 
problems alone.  

We want to counter 
this!

Starting from now, we will 
regularly publish 
experiences of people from 
Groningen on Facebook, 
on our website and in this 
journal. Write to us on 
how your life has changed 
due to Corona. What does 
solidarity mean to you in 
times of Corona? And 
what can we do so that at 
the end we don’t carry the 
cost of the crisis, while 
billions are being pumped 
into the financial sector 
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Korona krizinin 
sonuçları birçok kişi için 
tehlikeli. Birçoğu virüsü 
kapmaktan ya da 
başkalarını 
kaybetmekten korkuyor. 
Buna bir de ekonomik 
kaygılar ve evde 
yaşadıkları farklı 
stresler ekleniyor. Artık 
kolay kolay buluşmalar 
düzenleyemediğimiz için 
de kendilerini 
problemleri karşısına 
yalnız hissediyorlar.

Buna karşı bir şeyler 
yapmak istiyoruz.

Mahalle gazetemiz, internet 
sayfamız ve Facebook’ta 
düzenli olarak mahalle 
sakinlerinin deneyimlerini 
aktarmak istiyoruz. 
Hayatınızın koronavirüs 
vesilesiyle nasıl değişini bize 
yazın. Sizin için korona 
günlerinde dayanışma ne 
demek? Ve, finans dünyasına 
ve iş adamlarına milyarlar 
akıtılırken, bu sürecin 
sonunda krizin faturasının 
bize kesilmemesi için ne 
yapabiliriz?
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J: Normalde çok insanla buluşurum. 
Şimdi daha çok telefon kullanıyorum, 
ama tabii ki bu gerçek buluşmada çok 
farklı. Korona yüzünden yanlış giden şey: 
sosyal yardım (ALG II) başvurumu Salı 
günü JobCenter’a faksladım. JobCenter 
bir gün sonra ziyaretçi trafiğini kapattı. 
İsteğime hiç cevap alamadım ve 
dolayısıyla param yoktu. 

Hükümet tarafından veya Bremen’de 
burada alınan önlemler hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

M: Bakım işi yapan veya bakım 
mesleklerinde çalışanlar, nefes almak 
için tatil bile yapmazlar ve bu şekilde 
aralıksız çalışmaya devam ederlerse, 
sağlık sektörü için uzun vadede 
olumsuz sonuçları da olacaktır. 

Korona krizi kadınları 
nasıl etkiliyor? 

Korona krizinde, birçok alan ev ofisine geçti, ancak 
eğer insanlar ile çalışıyorsanız bu mümkün değil. Bu 
nedenle, sağlık riskleri olsa dahi çalışmaya devam 
etmek zorunda kalanlar yine çoğunlukla 
kadınlar. Hastane veya bakımevlerindeki çalışma 
koşulları zaten kötü: düşük saat ücretleri ve yetersiz 
personel kalıcı aşırı yüke neden oluyor. Günlük 
gereken işi halletmek zor, özellikle tüm güvenlik 
düzenlemelerine uyulursa. İş yükünü azaltmak yerine, 
Korona sırasındaki olası çalışma saatleri de acil durum 
yönetmeliği ile günde 12 saate çıkarıldı ve mola 
süreleri azaltıldı. 

Kadınlar başka bir noktada erkeklerden daha fazla 
etkilenmektedir. Evde kalmak sadece ev güvenli bir 
alan ise işler. Aile içi şiddet, yani yakın ilişkilerde 
fiziksel, sözel, psikolojik veya cinsel şiddet, özellikle 
kadınları ve çocukları etkiliyor. Çoğu durumda, failler 
erkek (eski) eş veya aile üyesi. Kriz sırasında cinsiyete 
dayalı şiddet ve kadın cinayetleri arttı. Sokağa çıkma 
yasağı, temas kısıtlamaları veya karantina sırasında 
aile içi şiddetten kaçmak daha da zor, çünkü kaçmanın 
ve mücadele etmenin daha az yolu var. 

Şehrin bazı semtlerinde kadınlar Korona’dan önce 
buluşmaya başladı. Kadınların fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri, sorunları, endişeleri ve arzuları 
hakkında konuşabilecekleri bir yere sahip olmanın 
önemli olduğunu söylüyorlar. Ama aynı zamanda 
birlikte gülmek, zaman geçirmek, birbirini tanımak, 
kendini güçlendirmek ve kendi durumunu daha iyi 
anlamak için.

Gröpelingen’de de böyle alanlar yaratmalıyız! Korona 
krizi bittiğinde bir araya gelelim. 

Korona krizi birçok insan için yaşam koşullarının 
bir anda bozulmasını ifade ediyor. Kadınlar hangi 
alanlarda dezavantajlı ve mağdur durumdalar? 
Hangi sorunlarla mücadele ediyorlar?

Bu süreçte, bir anda anaokulları ve okulları 
kapandı. Hala çocuk yetiştirme ve hane halkına 
bakanlar genellikle kadınlar. Bu bağlamda, 
özellikle evde çocuklara bakmak ve diğer taraftan 
çalışmak onları etkiliyor. Dolayısıyla, zaten zor 
koşullarla baş etmek zorunda kalanlar, her şeyi 
aynı anda üstlenmek zorunda kalanlar için 
durum daha da kötüleştiriyor. Buna ek olarak, 
oyun alanları ve gençlik merkezleri kapatıldı, 
böylece birçok aile, özellikle zaten sınırlı bir 
alanda yaşıyorlarsa, daha fazla stres ve altından 
kalkamayacağı yükle yüz yüze kalıyor. Birçok 
anne, özellikle bekar ebeveyn, umutsuzdu çünkü 
hiçbir perspektif yoktu. Hiç kimse anaokullarının 
ve okulların ne kadar süreyle kapatılması 
gerektiğini söyleyemedi ve çok az destek 
mevcuttu. 

Genellikle çocuk bakımı, temizlik, yıkama, yemek 
pişirme ve benzeri birçok şey iş olarak bile kabul 
görmüyor. Bir kadın dört çocuk yetiştirir, tüm 
haneyi idare eder ve aynı zamanda ebeveyne 
bakar fakat ne para ne de emekli maaşı alır. Ev işi 
ve kurumsal bir iş, ofis, şantiye veya herhangi bir 
yerde kısacası eşit derecede önemli 
sayılmıyor. Ancak sadece evde değil, bir bütün 
olarak toplumda, hemşirelik ve bakım faaliyetleri 
gibi birçok önemli iş maalesef hala ağırlıklı 
kadınlar tarafından üstleniliyor, örneğin huzur 
evleri, anaokulları, hastaneler de. Bu işler hepimiz 
için zaruri olsa da bu alanlarda ücretler son 
derece düşük. 

Farklı bir toplum ve daha iyi bir yaşam için –  korku ve şiddetten uzak, herkesin çocuklara, hastalara ve 
yaşlılara bakmaktan ve onlara bakmaktan eşit derecede sorumlu hissettiği ve her şeyin kadınların 
omuzlarına bırakılmadığı. 

Sınav 

D) #KeineMehr ne anlama geliyor? E) Bu kadınlar hangi gruba mensup? 

S) #ausnahmslos nedir? G) Bu grafiti nerede ve ne anlama 
geliyor? 

C) Kaç kadın hayatında şiddet yaşamaktadır? 

J) (Almanya’da) hamilelik kürtajla sonlandırılabilir mi? 

A) Kadınların ne zamandan beri Almanya’da
 seçim hakkı var? 

B) Kadınlar erkeklerden ne kadar az kazanıyor? 

H) Ne zamandan beri kadınların Almanya’da amatör boks yapmasına 
izin var? 

i)  Evlilik içi tecavüz Almanya’da ne zamandan beri yasak? 

… 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.

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

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

… 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.

in Gröpelingen
Solidarisch

A) Kasım 1918’de kadınlara oy verme hakkı getirildi. Bu onlarca yıllık mücadele ve örgütlenmenin sonucu oldu. 
B) Almanya’da kadın ve erkek arasındaki gelir farkı 27 %, uluslararası karşılaştırmalara göre nispeten 
yüksektir. Çocuk yetiştirme ve yarı zamanlı çalışmanın yanı sıra, esas olarak kadınların çalıştığı mesleklere genel 
olarak daha az ücret ödenmesi de rol oynamaktadır. 
C) Her üç kadından biri yaşamında en az bir kez fiziksel ve / veya cinsel şiddet yaşamaktadır. Tüm sosyal sınıflardan 
kadınlar etkilenir. Her üç günde bir kadın öldürülüyor. Çoğu durumda, şiddet eşlerden veya aile üyeleri tarafından 
uygulanıyor. 
D) Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı Arjantinli feminist bir harekettir. Şiddete maruz kalan birçok 
kadına ve hayatta kalan ailelere ses veriyor ve adalet için savaşıyor. #NiUnaMenos hashtag’i (#no, 
#BirKadınDahaEksilmeyeceğiz) Arjantin’den tüm dünyaya yayıldı. 
E) Gulabi Çetesi Kuzey Hindistan’da kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele eden 
ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan bir grup. Protestolar düzenliyor, istismarları ortaya çıkarıyor, zorla evlendirmeleri 
önlüyor ve ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve kendilerini savunmak için birbirlerini eğitiyorlar. 
F) Ausnahmslos (istisnasız) feminist bir girişimdir. Köln 2016’da yılbaşı gecesinden sonra ırkçı haberlere yanıt olarak 
Almanya’daki gazeteciler tarafından kuruldu. Amaç, cinsiyetçiliğe ve cinselleştirilmiş şiddete ve ırkçılığa karşı 
birlikte durmaktır. 
G) Grafiti Irak’taki protestolardan. Diyor ki: “Toplumun yarısı devrimdir”. Irak’taki protestolarda kadınlar merkezi 
bir rol oynadı. 
H) 1995’ten beri. O zamanki Alman Amatör Boks Birliği (DABV, Deutsche Amateur Box Verband
), başvuru sona erene ve kadınların resmi yarışmalarda yarışmasına izin verilene kadar bir yıl geçti. 
I) Sadece 1997’den beri. Evliliğin bir izin belgesiymiş gibi yanlış anlaşılması, birçok erkek eşin kadın istese de 
istemese de onun üzerinde hak sahip olduğu inancına sahip olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki, bu görüş hala geçerli. 
J) Kürtaj ve hamileliğin sonlandırılmasına resmi olarak izin yok, ancak belirli kriterlere göre takip 


