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Neden Solidarisch in Gröpelingen’de
hukuki danışmanlık var?

Hukuki danışmanlık, sömürü ve zulmün olmadığı bir toplum için birlikte
verdiğimiz mücadelenin politik amaçlarından biridir.
Hukuki danışmanlıkta senin soruların ve meselelerin ele alınır.
Semt sendikası olarak Gröpelingen’deki insanların problemlerinin çözümüne
destek olmak ve onların stresini azaltmak bizim için önemlidir.
Bizim için hukuki danışmanlık meselenin çözümlenmesiyle bitmiyor. Birçok
insan senin gibi benzer sorunlardan müzdarip ve biz sürekli aynı
problemlerle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Problemlerin kaynağını
belirleyip hep beraber onları bertaraf etmek istiyoruz.
Bunu gerçekleştirmek için sana da ihtiyacımız var!

Solidarisch in Gröpelingen kimdir?
Solidarisch in Gröpelingen politik ve sosyal bir organizasyondur.
Biz bir semt sendikasıyız.
Bu işten para kazanmıyoruz. Biz sosyal hizmet uzmanı değiliz. Hiçbir devlete,
partiye, kuruma veya firmaya bağımlı değiliz.
Biz birçok insanla beraber problemleri çözmeyi ve
onların sebeplerine karşı mücadele etmeyi istiyoruz.
Problemlerin bazıları şunlar: İşverenle, iş ve işçi bulma merkeziyle, ev
sahibiyle, ırkçı yasalarla yaşanan sorunlar ve kadına yönelik şiddet,
yoksullaşan aileler, idareli kullanılmaktan harap olmuş sağlık sistemi, çevrenin
tahrip edilmesi.
Hedefimiz: Biz hep beraber başka bir solidarist toplum yaratmak ve
herkes için iyi bir yaşam istiyoruz!

Bu hedefimizi nasıl gerçekleştireceğiz?
Semt sendikasında birçok insan biraraya geliyor. Bizim farklı konularda
rehberlik hizmetimiz var. Beraber miting veya demonstrasyon organize
ediyoruz.
Kahvaltı veya film akşamı gibi sosyal aktivitelerde buluşuyoruz. Düzenli
olarak plenumda toplanıyoruz. Beraber mücadele edip bir araya gelirsek
birşeyleri değiştirebiliriz.
Hedefimize yalnızca Gröpelingen ile ulaşamayız. Diğer semtlerde, illerde
ve ülkelerde de Solidarisch in Gröpelingen gibi gruplara, sabra ve güce
ihtiyacımız var.

Plenum nedir ve neden önemlidir?
Plenum Solidarisch in Gröpelingen’in kalbidir.
Plenumda biraraya gelip, hangi problemlerin sıklıkla rehberlik
hizmetinde tekrar ettiğini, bu problemlerle nasıl başa çıkacabileceğimizi
konuşuyoruz. Semtte olup bitenleri, iyi ya da kötü haberleri
paylaşıyoruz. Sadece konuşmakla kalmıyoruz: Plenumda eylem ve
faaliyetler planlıyoruz.
Mesela eylemlerden biri iş ve işçi bulma kurumuna gidip, bizlerden
birinin yaşadığı sorunla ilgili çözüm talep etmek olabilir.
Başka bir eylem beraber gazetenin bir sonraki baskısını dağıtmak ya da
semt için yemek yapmak olabilir.
Plenuma Solidarisch in Gröpelingen’deki rehberlik hizmetine gelen,
rehber olarak aktif görev alan, düzenli olarak Liegnitzstrasse 12’ye gelen
veya uzaktan dahil olan herkes davetlidir.

Biz plenumda birlikte planlayan, organize eden, fikirleri olan ve
mücadele eden bir grubuz. Birşeyleri değiştirmek için birbirimize
karşılıklı güç ve güven veriyoruz.
Sadece birlikte güçlüyüz.

