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      В ежедневието хората често 
различават между тези, които 
работят и "изкарват пари", и 
онези, които не работят и 
"получават помощи" от 
джобцентър. Но в края на 
краищата всички се печем на 
един и същ огън - ако 
безработните не са добре, и на 
хората с работа не им е добре, 
и обратното. А независимо от 
това дали работим или не: 
повечето хора в Бремен се борят за оцеляване с малко пари - и това важи за 
все повече хора.

Но защо е така?

Въвеждането на парите за безработни (ALG 2) и на джобцентровете е пример, 
който ни показва, че интересите на работещите и на безработните зависят 
едни от други.

Нека погледнем назад: От 2003 до 2005, т.е. 17 преди години, с “Програмата 
за реформи на социалната система 2010”, джобцентърът беше основан. Освен 
това "помощите за безработни" бяха преобразувани в "пари за безработни 
2" (Arbeitslosengeld 2, ALG 2).
Размерът на предишното обезщетение за безработни биваше напасвано към 
заплатите. За разлика от него, ALG 2 покрива само "екзистенциалния 
минимум".
По-рано безработните бяха длъжни да приемат работа, само, ако тя отговаря 
на квалификациите им. С Програмата за реформи 2010 това се промени. Сега 
е важно всички хора да започнат каквато и да е работа: всички, които 
получават ALG 2 трябва да приемат всяка заетост, която бюрото по труда им 
предложи. Положението на безработните хора значително се влоши чрез ALG 
2.
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Какво въздействие имаше 
въвеждането на ALG 2 върху 
хората, които работят?

Въвеждането на ALG 2 и 
джобцентъра доведе до следнто: 
както безработните, така и заетите 
лица (трябва да) приемат 
нископлатена работа, стига 
месечното възнаграждение да е 
по-високо от много ниското 
основно обезщетение от 
джобцентъра. По този начин 
предприятията могат да предлагат нископлатен труд, дори когато в 
действителност реализират високи печалби в период на икономически 
растеж. Програмата за реформи 2010 също така даде възможност на 
компаниите да разширяват прилагането на временни договори и работата 
чрез агенции-посредници. Особено хората, които работят на непълно работно 
време, миниджоб и на временен договор или работа чрез посреднически 
фирми, получават много ниски заплати. Тези трудови правоотношения се 
увеличиха значително от Програмата за реформи 2010 насам.
След въвеждането на  ALG 2, рискът от бедност в Германия нарастна поради 
тези причини. Рискът от бедност се пресмята по следния начин: гледаме 
всички заплати, след това поглеждаме заплатата на човек, който седи по 
средата. Който получава само 60% или по-малко от тази сума нето, се води 
“застрашен от бедност”, или просто казано - беден. В Бремен през 2020 
година 30% бяха застрашени от бедност. И сред безработните “квотата на 
бедните” се увеличи след въвеждането на джобцентъра. А не е станало по-

лесно да се измъкнеш от безработицата и да 
започнеш отново да работиш.

Следователно въвеждането на АLG2 и на 
джобцентъра има негативен ефект върху 
всички нас. Ние всички сме засегнати от тази 
система, която принуждава хората да приемат 
зле заплатена и временна заетост, система, 
чиито последствия са, че търпим лоши условия 
на труд и че тези от нас, които не работят са 
подложени на натиск и тормоз. Тази система 
ни разболява всички.

Затова в кварталния съюз Солидарни в 
Грьопелинген се борим заедно, както за 
нашите права като работници, така и като 
безработни - понеже когато в нашия град и в 
нашия квартал безработните биват третирани 
зле, тогава и работниците страдат и 
обратното.
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По 
цял ден бих си 

почивал/a и бих се 
разхождал/a

Въпреки това щях 
да работя

Бих прекарвал/a 
повече време със семейството 

ми. Освен това с удоволствие бих 
отделял/a време за хора, които имат 
нужда от подкрепа и съвет. Бих ги 

изслушвал/a и бих търсил/a решение 
на проблемите им заедно с тях

Гласове от квартала

Щях да прекарвам 
повече време с децата ми и 

да ги подкрепям да порастнат 
и да си осигурят добър 

живот

Да 
пътувам по света

Ако не трябваше да работиш, какво 
би искал/a да правиш със свободното си 

време?
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Интервю с приятели и приятелки
Мрежата Мигранти (Das Migranti Netzwerk)

      Кои сте вие и откога ви има?

Кудел: Ние сме мрежа от много групи 
и единични лица, която подкрепя 
работнически борби на мигранти в 
цяла Европа и се опитва да ги свърже. 
Мрежата е все още сравнително 
млада. Инициативата е на Базовия 
синдикат SAC (Sveriges Arbetares 
Centralorganisation) от Швеция, който 
вече разполага с много контакти в 
други държави. Междувременно има 
и хора, и групи от България, Полша, 
Испания, Германия и други страни, 
които искат да са част от мрежата.

Имате ли практически опит с 
мрежата?

К: Някои от нас вече от известно 
време са активни в работата с 
мигранти и трудови конфликти. 
Обменяме информация и публикуваме 
новости от работническите борби на 
нашия уебсайт. Уебсайтът е на 
различни езици, което е много важно 
за нас като мрежа, която иска да 
достигне хора от цяла Европа. Освен 
това на уебсайта представяме 
проекта, както и адреси и контакти на 

организации. Вече имаше и 
публикации на немски и английски за 
нас в пресата. Има голям интерес.

Защо избрахте темата миграция?

К: Хора, които работят в чужбина, 
често биват експлоатирани и 
подложени на недостойни условия. Но 
трудовите мигранти не са само 
жертви на експлоатация от 
работодателите, те са хора, които се 
борят за своите права и достойнство. 
Съществуват многобройни примери за 
борба, включително легендарната 
стачка във Ford през 1973 г., в която 
"гастарбайтерите" поведоха 
самоорганизирана работническа 
борба.  Или преди две години, когато 
предимно румънски работници, 
работещи във ферма за аспержи 
близо до Бон, обявиха “дива 
стачка” (стачка, която не е 
съгласувана със синдикатите), за да 
изискат изплащането на заплатите си. 
Има много напрежение и конфликти 
заради лошите условия, при които 
работят много хора. Предполагаме, че 
ще има много борби. Такива борби 
искаме да подкрепим.

Има ли вече връзка между 
Мигранти и Бремен?

К: Грьопелинген е квартал, в който 
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За работещи с ниски доходи, които 
получават обезщетения: Ако получаваш 

обезщетения от джобцентър и изкарваш 
пари, помни: 100 € е необлагаемата сума! 
Над тази сума можете да си запазиш 20% до 
доход от 1000 €. Ако изкарваш повече от 
1000 €, можеш да запазиш 10% от тях. Над 
400 €, можеш да приспаднеш допълнителни 
суми, например за пътни разходи или 
застраховка, и така да запазиш повече пари.

Пример 1: Изкарваш 450 €. 100 € е необлагаема сума. От останалите 350 € си 
прибираш 20 %, тоест 70 €, значи 170 € общо (плюс парите от джобцентър)!

Пример 2: Изкарваш 800 €. 100 € е необлагаемата сума. От останалото 
можеш да задържиш 140 €, значи общо 240 € (плюс парите от джобцентър)!

Съвет: Ако изкарваш повече пари, може би е по-добре да подадеш 
заявление за жилищно обезщетение (Wohngeld).

Ако се занимаваш с доброволческа дейност (например в социалната 
сфера, помагаш на съседите или нещо подобно) получаваш 

компенсация. В такъв случай можеш напълно да си запазиш 250 €.

преобладават мигрантите, а в много 
от предприятията също има голям 
дял работници мигранти, като в някои 
от тях мнозинството от служителите 
са с чуждестранен произход. 
Посетихме например Амазон край 
Ахим и се интересувахме най-вече от 
техните шофьори на камиони, които 
са предимно от Беларус и други 
източноевропейски страни. В завода 
на доставчика на автомобили Booster 

Precision в Шваневеде също 
раздавахме брошури за стачките, 
които се проведоха по същото време 
в завода им в Словакия. Искаме да 
продължим да работим по този 
въпрос.

Знаеше ли, че? 
- Бакшиши на стойност до 10% от помощите си запазваш без да се 
причисляват към парите от джобцентъра!
- Доходи на ученици от работа през ваканцията са до 2400€ годишно се 
запазват без да се причисляват към парите от джобцентъра!

Интересувате ли се?
Посетете https://migranti-org.net за повече информация и 
контакт.

Знай си правата
Работа и джобцентър



адрес: Liegnitzstraße 12, 28237 Bremen
уеб: www.solidarisch-in-groepelingen.de
имейл: stadtteil-soli@riseup.net

Заедно сме силни
Успех в джобцентъра

Ние, като квартален съюз, се застъпваме един за друг и се борим заедно, за 
да подобрим живота си.

Михаел, член на кварталния съюз, имаше големи проблеми с джобцентъра. 
Наемодателите му заплашваха да го изхвърлят от апартамента му. Причината 
е, че джобцентърът не е плащал пълния размер на наема му в продължение 
на повече от година и половина. Въпреки че в продължение на месеци Михаел 
е изпращал правилните разписки, джобцентърът не коригира плащането.

Ето защо като квартален съюз организирахме протест пред джобцентъра във 
Вале. Защото Михаел не е сам, много от нашите членове в кварталния съюз 

имат подобни проблеми с 
джобцентъра.

Повече от 30 души дойдоха на 
митинга и така успяхме! След това от 
джобцентъра ни поканиха на среща. 
И най-накрая обезщетенията на 
Михаел бяха изчислени правилно и 
той получи голяма сума в 
последствие! 
Това показва, че можем да променим 
нещо, ако се изправим заедно срещу 
несправедливостта!

в социалните мрежи:
Facebook, Twitter und Instagram
телефон за консултации: 0174 
5361588
имейл: beratung-sig@riseup.net

Солидарни в Грьопелинген

Солидарни в Грьопелинген е квартален съюз. Хората стават членове, за да могат 
да се борят по-успешно с проблемите в ежедневието. Ние предлагаме консултации 
относно законите за наемните отношения, пребиваването в Германия, по работно и 
социално право. Но консултациите не могат да решат всеки проблем. Като квартален 
съюз можем да упражним натиск върху работодателите, хазяите и джобцентъра чрез 
публични акции.
Но Солидарни в Грьопелинген има и политическа визия. Ние сме убедени, че 
капитализмът създава все повече бедност и експлоатация и сериозно разрушава 
природата. Ние смятаме, че много неща трябва да бъдат променени из основи. Една 
такава промяна няма да дойде от официалната политика. Нужни са много хора, 
които да се организират заедно и да се борят за едно различно общество. 

Солидарни в Грьопелинген е организация, независима от партии, държавни 
институции, синдикати и религиозни институции. Финансираме се чрез дарения и с 
подкрепата на всички, които намират проекта за добър и се включват активно. 
Идеята живее чрез хората, които се организират в Солидарни в Грьопелинген и чрез 
активната съвместна работа. Ако и ти имаш интерес, обади се!


