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Hatırlamak değiştirmek demektir

Solidarisch in Gröpelingen’in
yeni semt gazetesini elinizde
tutmaktasınız. Gazetede,
Solidarisch in Gröpelingen’deki
ve Gröpelingen’deki yeni
gelişmeleri bulabilirsiniz. Ayrıca
hukuksal sorular hakkında
bilgileri, röportajları, siyasi
metinleri ve daha fazlasını
bulabilirsiniz.

19.02.2020‘de Hanau‘da dokuz kişi sevdiklerinden koparılarak,
hayatlarına acımasızca son verildi. Hayatlarını kaybettikleri bu saldırı ne
ilk ne de son kez olagelmektedir. Bu saldırı da Almanya‘da meydana
gelen sağcı ve ırkçı saldırılar arasında yerini almıştır.
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Saldırıdan bir sene sonra Gröpelinger Heerstraße‘nin Lindenhofstraße ile
kesiştiği noktada pankart ve öldürülen insanların fotoğraflarını astık. Bu
eylemle Hanau‘daki saldırıda öldürülen insanları gençlere hatırlatmak
istedik. Ancak hatırlatmak değiştirmek demektir: O nedenle bu eylem bu
toplumda ve başka yerlerde ırkçılık ve faşizme karşı mücadele verenlere
bir çağrıdır.
Gröpelingen‘de ırkçılığa maruz kalan ve bu konuda söyleyecek çok şeyi
olan insanlar ikamet etmektedir. Toplumda, politikada ve kurumlarda
derin izleri olan günlük ve yapısal ırkçılığa karşı neler yapabiliriz diye
kafa yormanın ve bu konudaki bilgi alışverişinin önemli olduğunu
düşünüyoruz. Solidarisch in Gröpelingen‘de ırkçılık karşıtı komitesi
kuruldu. Amaç bu konuyu Gröpelingen‘de daha etkili bir şekilde kamuya
duyurmak, Gröpelingen‘deki insanları biraraya getirmek ve ilerde ırkçılığa
karşı semtte bir organizasyon oluşturmak. Eğer sen de katılmak
istiyorsan bize haber ver.

Solidarisch in Gröpelingen
Aktüel

Hukuksal sorulara danışmanlık
Solidarisch in Gröpelingen‘in semt sendikası
2021 yılına yeni bir danışmanlık hizmeti ile
başlıyor:
Şu andan itibaren sosyal, iş, kira ve oturum
haklarıyla ilgili sorulara danışmanlık hizmeti
sunmaktayız. Aktüel koşullarda danışmanlık
ne yazık ki kısıtlı olarak yalnızca randevu ile
gerçekleşmektedir.
Corona koşulları biraz daha iyileştiğinde
herkese açık danışmanlık saatleri yeniden
mümkün olacaktır. Açık danışmanlık
saatlerinde danışmanlık haricinde mektupları
okumada, anlamada ve tercüme etmede
yardım edilecektir. İleride açık danışmanlık
saatlerinde orada olacak, okumada,
anlatmada ya da tercümede yardım edecek
kişilere ihtiyacımız var. Bize mutlaka haber
verin.

Hukuksal danışmanlık sayesinde birbirimizi destekleyebilir,
yaşadığımız stresi azaltabilir ve bizi tehdit eden durumlara
karşı koyabiliriz. Hukuksal danışmanlık tek başına uzun
vadede yeterli bir çözüm değil. Çoğu zaman sokaklara
çıkmak ve mücadele etmek gerekir. Çoğu yasa zaten adil
değil ve temel ihtiyaçlarımızdan öte çoğunlukla kar amacı
güdenleri korumakta. Böylelikle iş hukukunda yıllar içinde
uzun ve esnek çalışma saatlerine demir atıldı. Kira
hukukunda ise kiraların sürekli artması ön görülmekte ve
temel insan haklarından biri olan oturum hakkı göz ardı
edilmektedir.
İyi ve profesyonel bir hukuksal danışmanlık semt
sendikasının olmazsa olmazıdır. Birlikte organize olmak,
toplanmak ve kollektif olarak diğerleriyle birlikte hareket
etmek. Bir elin nesi var, iki elin sesi var!

Neden yapıyoruz?
Solidarisch in Gröpelingen‘in semt sendikası
politik ve sosyal bir organizasyondur.
İnsanların semtte biraraya geldiği ve hayat
koşullarının somut olarak iyileştirmek için
mücadele ettiği bir yerdir. Kimse Solidarisch
in Gröpelingen‘de yaptığı iş için para almaz.
Üyelerden gelen paralarla ve bizi
destekleyen komşularımızla kendimizi
finanse ediyoruz. Bağımsız olmamız bizim
için önemli ve öyle de kalacak.
Hukuksal olarak haklarımızı öğrenmek ve
acil problemlerimize çözüm bulmak
hayatlarımızı iyileştirmek için atmamız
gereken ilk adımlardan. Bu nedenle
hukuksal danışmanlık önemli bir element.

Danışmanlık hizmeti istiyor musun?
Bize bu numaradan ulaş 0174 5361588 ve
telesekretere kendi numaranı bırak. Seni
arayacağız. Ya da bize whatsapp‘dan yaz ya da mail
at: beratung-sig@riseup.net

Solidarisch in Gröpelingen
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Solidarisch in Gröpelingen‘in kira komitesi mevcut
durumdan hoşnut olmayanve aktif olarak bir şeyleri
değiştirmek isteyen insanlar arıyor
Biz Solidarisch in Gröpelingen‘in kira komitesiyiz
Kira komitesi 2018‘den beri var. Burada, Vonovia‘nın
Gröpelingen‘deki kiracıları örgütleniyor.Fahiş işletme
giderlerine, modernizasyondan sonra artan kiralara ve diğer
problemlere karşı berabermücadele ediyoruz. Ayrıca Vonovia‘nın

2021‘de Gröpelingen‘de güçlü bir kira komitesi
kurmayı amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştirmek
içinGröpelingen‘deki bu mücadeleye katılmak
isteyen insanlara ihtiyacımız var. Planlayan,
organizeeden, diğer kiracılarla konuşup
onları farklı bir kira politikasını savunmak
için motive etmeyeistekli insanlara
ihtiyacımız var. Böylece barınacak yerler bir
ticari mal olarak görülmeyecek veinsanların
elinden kolayca alınmayacak.
Bizimle iletişime geç.
Mietkomitee
Tel: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net

kendi kiracılarının sırtından nasıl para kazadığı ile ilgiliskandal
yaratmak istiyoruz. Bunu artık kabullenmediğimizi göstermek
istiyoruz. Bu konuda yalnızdeğiliz. Bizimle misin?

Kiracılar örgütlenmesi voNO!via‘dan vonovia‘ya açık mektup
01.03.2021‘de ülke çapında kurulan kiracılar ittifakı vonovia‘ya açık bir mektup yayınladı.
20‘den fazla kiracı organizasyonu bu mektupta ülke çapında işletme giderlerinin ve
sebepsiz sözde modernizasyon kira artışlarının geri ödenmesini talep ettiler. Solidarisch in
Gröpelingen‘in kira komitesi de bu ittifakın bir parçası. Vonovia gibi emlak ﬁrmaları
kiracıların sırtlarından kar elde ediyorlar. Buna engel olmak için farklı şehirlerdeki
kiracılar biraraya gelmeli ve birlikte hareket etmeli. Bu ittifak bu yolda atılmış olan önemli
bir adımdır. Açık mektubu burada web sitemizde bulabilirsiniz www.solidarisch-ingroepelingen.de
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Mohamed Idrissi olayı için
soruşturmalar yeniden başlatıldı
18. Haziran 2020‘de Mohamed Idrissi Gröpelingen‘de evinin önünde polisler
tarafından öldürüldü. Bu olayla ilgili soruşturulmalar kısa bir süre sonra
durduruldu. Neredeyse her beyaz olmayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir
insanın polis tarafından öldürüldüğünde olduğu gibi. İçinde Solidarisch in
Gröpelingen‘in de bulunduğu "Mohamed için adalet" ittifakı bu kararı kabul
etmedi. Mohamed ve ailesi için adaletin yerini bulması amacıyla itiraz etti ve
kusurlu polis kararlarını vurguladı. Mohamed Idrissis‘in kızı Aicha Meisel-Suhr
ateş edildikten sonra ne olduğunu gösteren ikinci bir video gösterdi. Bu video
ve sorulan sorular olayların 2021 Ocak sonu tekrar soruşturulmasına karar
verildi.
Videodaki görüntüler medyada yer alan bilgilerle uyuşmaktaydı. Polis zaten
vurulmuş olan Mohamed Idrissi‘ye kelepçe takmış ve yerde sürüklemişti. Nasıl
bir neden bir insana böyle davranmayı gerektirir? Mohamed Idrissi o anda hala
yaşıyor muydu? Eğer kelepçe takıp onu yerde sürüklemek yerine ona yardım
edilseydi hala aramızda olabilir miydi? Bunun yerinde bir davranış ve memurların onun korumak için orada
olduğu nasıl söylenebilir? Amacımız Mohamed‘in ölümden sonraki sessizliği sona erdirmek ve adalet için
mücadele etmektir. Biz savaşmaya devam edeceğiz!
justiceformohamed.org

Biz kimiz?
Solidarisch in Gröpelingen (SiG) siyasi, sosyal ve bölgesel bir örgütlenmedir. SiG'de kira
problemleri, iş bulma kurumuyla yaşanan sıkıntılar, işyerindeki stress, ırkçılık veya
cinsiyetçilik gibi günlük yaşamdaki benzer sorunlardan müzdarip olan kişiler örgütleniyorlar.
Amaç, bir araya gelip bu zorluklarla karşı beraber mücadele etmek. Bu amaçla, hukuki durum
hakkında bilgi ediniyoruz ve yaşam koşullarımızda bir iyileştirmeyi kolektif olarak nasıl
gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
Solidarisch in Gröpelingen'de, bu toplumda köklü bir değişimin gerekli olduğuna inanan
insanlar buluşuyor. Böyle bir değişimin ancak daha fazla insanın birlikte örgütlenmesi ve
sorunlarının nedenlerine karşı mücadele vermesiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu
sayede günlük yaşamda karşılaşılan sorunları dayanışma içinde birlikte çözmeyi
öğrenebiliriz. Bunun mümkün olabilmesi için buluşabileceğimiz, ﬁkir alışverişinde
bulunabileceğimiz ve birbirimizi tanıyabileceğimiz yerlere ihtiyaç var. Bu nedenle ﬁlm
gösterimleri ve açık toplantılar gibi kültürel, sosyal ve politik etkinlikler de düzenliyoruz.
Aktif ve düzenli olarak online buluşmalar düzenliyoruz. Eğer ilgini çekiyorsa, bize haber ver.
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Solidarisch
in
Gröpelingen,
siyasi
partilerden,
devlet
kurumlarından,
sendikalardan ve dini organizasyonlardan
bağımsızdır. Projeyi destekleyenlerden
gelen bağışlarla veya projeye aktif olarak
katılanlarla kendimizi ﬁnanse ediyoruz. Bu
ﬁkir daha fazla insanın Solidarisch in
Gröpelingen’de örgütlenmesi ve aktif
olarak
katılmasıyla
yaşamını
sürdürecektir.

