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Новини от Грьопелинген
Гласове от
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Ханау

В ръцете си държите новия
вестник на квартала от
Солидарни в Грьопелинген.
Във вестника ще намерите
новини за развитието в
квартала и в Солидарни в
Гьопелинген. Освен това,
тук ще намерите
информация относно
правни въпроси,
интервюта, политически
текстове и т.н.

Възпоменанието значи промяна
На 19.02.2020 в Ханау беше отнет живота на девет души по жесток
начин. Девет души бяха отнети от семействата и приятелите си.
Атентатът, при който загинаха, не е единичен случай и виновният не
е единичен извършител. Този случай е част от твърде дълъг списък с
прояви на дясно и расистко насилие и атентати в Германия.

Съдържание
03/2021
Ново от Солидарни в
Грьопелинген: Консултации
относно правни въпроси
2Комитет на наемателите:
Наематели на vonovia се
организират
-3-

Една година след атентата закачихме плакат и снимки на убитите на
Gröpelinger Heerstraße, ъгъла Lindenhofstraße. Чрез тази акция
искаме да напомним за младите хора, убити при атентата в Ханау.
Но възпоменанието означава и промяна: затова акцията е и призив
към всички да се борят срещу расизма и фашизма в това общество,
тук и навсякъде.
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В Грьопелинген живеят много хора, които стават жертва на расизъм
и биха разказали много по темата. Ние смятаме, че е важно да
обменяме опит и да обмисляме какво можем да предприемем срещу
расизма в ежедневието и структурния расизъм, които е дълбоко
внедрен в това общество, в политиката и в институциите. При
Солидарни в Грьопелинген отскоро има Антирасистки Комитет.
Целта ни е темата да получи повече публично внимание в
Грьопелинген и хората от квартала да се обединят, за да изградят в
дългосрочен план антирасистка организация в квартала. Ако имате
желание да участвате, обадете ни се.

Солидарни в Грьопелинген
Актуално

Консултации относно правни въпроси
Кварталният съюз на Солидарни в
Грьопелинген започва да предлага
възможността за правни консултации
през 2021:
Предлагаме консултации на тема социално,
трудово и наемно право и въпроси относно
правото на пребиваване в страната. Поради
настоящата обстановка, консултациите са
ограничени и само със записване на час.
Когато условията го позволяват, ще
предлагаме отворени консултации. При
отворените консултации ще има освен
консултации при конкретни въпроси,
помощ при четене, разбиране и превод на
писма. За тази цел търсим и хора от
квартала, които имат време и желание в
бъдеще да са на разположение по време
на отворените консултации, за да помагат
при четене, обяснение или преводи на
писма. Обадете ни се!

Чрез правните консултации можем да се укрепим, да
намалим стреса и да избегнем екзистенциално
заплашителни ситуации. Но само правни консултации не
са достатъчни в дългосрочен план. Често се налага да
излезем на улицата да протестираме и да се борим за
подобрение по този начин. Тъй като много закони сами
по себе си са несправедливи и защитават предимно
интересите на определени лица, които печелят от
нашите основни нужди. През годините попродължителното и по-гъвкаво работно време се е
утвърдило в трудовото законодателство. Наемното право
редовно предвижда постоянно нарастващи наеми и
законодателството за правото на пребиваване
противоречи в много случаи на основните човешки
права.
Следователно добрата и професионална правна
консултация е една част от основата на кварталния
съюз. Съвместното организиране, общите събрания и

Защо се занимаваме с това?
Кварталният съюз на Солидарни в
Грьопелинген е политическа и социална
квартална организация. Място в квартала,
където хората се събират и се борят за
конкретни подобрения на житейската си
ситуация. Никой не получава пари за
работата при Солидарни в Грьопелинген.
Ние се финансираме изключително чрез
членски внос и подкрепата на солидарните
съседи. Това е важно за нас, за да бъдем и
да останем независими.
Първата стъпка в борбата за подобряване
на положението ни е да се запознаем с
правата си и да се справяме с належащи
проблеми. Затова правната консултация е
една основна част от този процес.

Искаш консултация?
Обади се на 0174 5361588 и остави номера си на
телефонния секретар. Ние ще ти се обадим. Или
пък пиши в whatsapp или имейл:
beratung-sig@riseup.net
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Наематели на vonovia в Грьопелинген
се организират самостоятелно
Ние сме Комитета на наемателите от Солидарни в
Грьопелинген.
Комитетът на наемателите бе основан 2018 г.

Тук се организират наематели на vonovia в Грьопелинген.
Заедно се борим срещу високите оперативни разходи,
увеличаването на наемите и модернизации, и други
проблеми. Освен това искаме да излязат наяве скандалните
начини, по които vonovia печели, а именно на гърба на
наемателите. Искаме да покажем, че няма да приемаме
повече! И не сме сами в тези ни дела.

Отскоро съществува националната
кампания "voNO!via", към която се
присъединяват частни лица, съюзи на
наемателите, адвокати и групи като нашата
от различни градове.Целта ни е да
попречим на vonovia да прави печалба от
оперативните разходи и модернизациите.
Искаме да изградим силен Комитет на
наемателите за 2021.
За тази цел търсим хора, които искат да са
активни и да развият кампанията с нас в
Грьопелинген.
Нужни са ни хора, които обичат да планират,
организират или пък, които имат желание да
влязат в контакт с други наематели и да ги
мотивират да се присъединят към една нова
политика на наемите. За да може един ден
жизненото пространство да не е вече стока,
с която се спекулира и която може просто да
се отнема от хората.
Искаш да се включиш? Свържи се с нас.
stadtteil-soli@riseup.net / 0163 9711409

Новият национален съюз на наемателите voNO!
via връчва отворено писмо на vonovia
На 1 март 2021 г. новосъздаденият общонационален съюз на наемателите публикува
отворено писмо до vonovia. В писмото повече от 20 наемателски организации
изискват, наред с други неща, връщането на оперативните разходи и неоснователно
увеличение на наемите поради мними модернизации обратно на наемателите в
цялата страна. Комитетът на наемателите на Солидарни в Грьопелинген също е част
от тази кампания. Компании за недвижими имоти като vonovia печелят за сметка на
наемателите. За да се предотврати това, наемателите от различни градове трябва да
се обединят и да действат заедно. Съюзът е голяма стъпка в тази посока. Можете да
намерите отвореното писмо на нашия уебсайт:
www.solidarisch-in-groepelingen.de
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Ново разследване по случая
Мохамед Идриси
На 18 юни 2020 г. Мохамед Идриси беше застрелян от полицаи пред
жилището си в Грьопeлинген. Разследването по този случай първоначално
беше прекратено. Както почти винаги, когато цветнокожи и хора с психични
заболявания биват убивани от полицията. Кампанията "Справедливост за
Мохамед", към която се присъединява и Солидарни в Грьопелинген, не може
да приеме това решение. Продължихме да изискваме справедливост за
Мохамед и семейството му, събирайки очевидни противоречия и
подчертавайки непълното разследване от полицията. Второ видео беше
предадено на дъщерята на Мохамед Идриси, Айша Мейсел-Сур, показващо
какво се е случило след стрелбата. Видеото и належащите въпроси за хода на
престъплението най-накрая доведоха до възобновяване на разследването в
края на януари 2021 г.
Както се съобщава в медиите, видеото показва как полицията поставя
белезници на вече простреляния Мохамед Идриси и след това го влачи тежко
ранен по земята. Що за причини може да има да се третира един човек по този начин? Беше ли все още жив
Мохамед Идриси по това време? Щеше ли да оцелее, ако за него се се бяха погрижили директно, вместо да
го влачат по пода с белезници на ръцете? По какъв отвратителен начин ще бъде обяснено, че това поведение
също е било адекватно и че полицаите само са се опитвали да защитят живота си? Подготвени сме за найлошото. Нашата цел е да продължим да нарушаваме мълчанието след убийството на Мохамед и да се борим
за справедливост. Продължаваме да се борим!
justiceformohamed.org

Кои сме ние ?
Солидарни в Грьопелинген (СвГ) е политическа и социална квартална организация. В СвГ се
организират хора, които имат сходни проблеми в ежедневието като например проблеми с
наема, ядове с бюрото по труда, стрес на работа, расизъм и сексизъм. Целта е да се съберем и
да се борим заедно. Освен това информираме относно правни въпроси и обмисляме как
колективно да се заемем с подобряване на условията ни на живот.
В Солидарни в Грьопелинген се срещат и хора, които са убедени, че е необходима
фундаментална промяна в обществото. Смятаме, че такава промяна би била възможна само
ако все повече хора се организират заедно и се борят срещу причините за своите проблеми,
учейки се в същото време да решават ежедневните проблеми солидарно и заедно. За да е
възможно това са необходими места, където да се срещаме, да обменяме идеи и да се
опознаваме. Ето защо организираме и културни, социални и политически дейности, като
филмови вечери, събития, открити срещи и т.н. Редовно организираме отворени срещи на
активните, в момента онлайн. Ако имаш интерес, свържи се с нас.
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Солидарни в Грьопелинген е група, независима
от партии, държавни институции, синдикати
и религиозни органи. Ние се финансираме
чрез дарения от хората, които смятат, че
проектът е добър или които участват активно в
него.
Идеята процъфтява от факта, че все повече
хора се организират в рамките на Солидарни в
Грьопелинген и активно участват.

