
Nûçeyên Gröpelinger
deng ji Navçeya #7

Di jiyana rojane de, mirov pir 
caran cûdahiyê di navbera 
kesên ku dixebitin de dikin û 
"pere qezenc bikin" û kesên ku 
kar nakin û li navenda kar in û 
"fêdeyê bistînin".  Lê: di dawiyê 
de em hemî di heman keştiyê 
de ne - heke  kesên bêkar xerab 
in, kesên xwedî kar jî xerab in 
xerab û berevajî.  Û bêyî ku em 
dixebitin an na: piraniya wan 
Mirovên li Bremenê bi pereyên 
hindik re têkoşîn dikin - û her ku diçe bêtir mirov heman tiştî hîs dikin.

 Lê çima wisa ye?

Danasîna ALG 2 û navendên kar mînakek baş e ku em nîşan dide ku 
berjewendiyên karker û bêkaran mirov li hev in.

Ka em li paş xwe binêrin: ji 2003 heta 2005, ango 17 sal berê, Rojeva 2010 
navenda kar ava kir.  Ji bilî vê, "pereya bêkariyê" ku kesên betal berê di 
"Berdêla Betaliyê 2" (ALG 2) de wergirtine veguherandin.

Mîqdara tezmînata bêkariyê ya berê li gorî meaşan hate sererast kirin.  Li 
hemberî wê ALG 2 tenê dravdana drav li ser "kêmtirîn debara jiyanê" ye.
Berê, wergirên tezmînata betaliyê tenê neçar bûn ku kar qebûl bikin ku 
perwerdehiya wan li hev digirt.  Ev bi Rojeva 2010 guherî. Niha Mesele tenê 
ev e ku hemî kes cûreyek kar qebûl bikin: hemî wan ALG 2 bistînin, divê her 
karekî ku ji hêla wan ve hatî dayîn qebûl bikin Ajansa Kar a Federal tê pêşkêş 
kirin.  Rewşa kesên bêkar heye ji hêla ALG 2 ve pir xirabtir dibe.
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Rûpel 2 Hevgirtin li Gröpelingen

Çi bandorên danasîna ALG 2 li 
ser kesên bi kar kir?

Danasîna ALG 2 û navendên kar rê 
li her duyan girt kesên bêkar û her 
weha kesên karmend karekî kêm 
meaş dikin (divê) bipejirîne heta ku 
meaşê mehane ji yê pir kêm 
bilindtir be Ewlekariya bingehîn li 
navenda kar.  Pargîdan dikarin bi vî 
rengî karê kêm-drav bikin tevî ku 
ew bi rastî di qonaxek mezinbûna 
aborî de bin qezencên bilind bi 
dest bixin. Rojeva 2010 jî dirêjkirina wê heye Karê demkî û ajansê ji bo 
pargîdaniyan hêsantir kir.  Bi taybetî mirov part-time, di mini-kar û di karî 
demî an Karkerên demkî mûçeyên pir kêm distînin.  Ev têkiliyên kar ji rojeva 
2010-an vir ve pir zêde bûne.

Ji ber vê yekê rîska xizaniyê li Almanyayê ji destpêka ALG 2 ve zêde bûye çûn 
jor.  Rîska xizaniyê bi vî rengî tê hesibandin: em li hemî mûçeyan dinêrin, 
paşê em meaşê ku kesê navbirî distîne, paşê jî ji kê distînin tenê 60% an 
kêmtir ji wê meaşê net a navîn werdigire "li ber xetera xizaniyê" - an bi tenê 
xizan.  Li Bremenê di sala 2020 de 30% ji hemî ne mirovên di bin xetera 
xizaniyê de ne.  Di nava kesên bêkar de jî bûye danasîna navenda kar, "rêjeya 
xizaniyê" bilind bûye.  Û ew hêsantir nabe piştî betaliyê dikare dîsa dest bi kar 
bike.

Danasîna ALG 2 û navendên kar bandorên 
neyînî li ser me hemûyan dike Effects.  Em 
hemû ji vê pergala ku gel tê de dijîn bandor 
dike karê kêm-meaş û demkî dehf dide ku 
ber bi me ve diçe şert û mercên xerab ên 
xebatê yên ku em wek kesên bêkar di bin de 
ne Zext, zext û zordariyê dike.  Ev sîstem me 
hemûyan nexweş dike.

Ji ber vê yekê em di sendîkaya navçeya 
Solidarity ya Gröpelingen de şer dikin bi hev 
re, hem ji bo mafên me yên karmend û hem 
jî Bêkar - ji ber ku eger li bajarê me û li 
navçeya me bêkar be bi xerabî tên 
dermankirin, wê demê karker jî xerab in - û 
berevajî heman e.
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Tev
ahiya rojê ez sar 

dibûm û diçûm seyranê

Bi 
her awayî bixebite

Ez 
dixwazim zêdetir wextê 

xwe bi malbata xwe re derbas 
bikim.  Ez jî bêtir dixwazim dem ji bo 

kesên ku hewceyê piştgirî û şêwirdariyê 
ne.  Ez wan bixwazim guhdarî bike û bi 

wan re bixebite ku çareyan ji 
pirsgirêkên wan re bibînin

Dengên ji navçeyê

Zêdetir dem bidin 
zarokên min û piştgiriya wan 
bikin ku mezin bibin û da ku 

jiyanek baş çêbike

Li 
seranserê cîhanê 

geriyan

Ger ne hewce be ku hûn bixebitin, hûn 
dixwazin bi ya xwe çi bikin?wextê vala 

bike?



Rûpel 4 Hevgirtin li Gröpelingen

Hevpeyvîn bi hevalan re
 Tora Koçberan

Tu kî yî û çend sal e ku tu li dora 
xwe yî?

 Kuddel: Em şebekeya gelek kom û kesan 
in Piştgiriyê û hewl dide ku piştgiriyê 
bide têkoşîna karkerên koçber li 
seranserê Ewropayê bi hev re torê bikin.  
The tora hê jî nisbeten ciwan e.  
Însiyatîfa ji sendîkaya bingehîn SAC 
(rêxistina navendî ya Sveriges Arbetares) 
ye. Swêd ji-çûne jixwe gelek têkilî li 
welatên din hene heye.  Di vê navberê 
de kes û komên ji Bulgaristan, Polonya jî 
hene. Spanya, Almanya û welatên din ên 
ku dixwazin bibin beşek torê.

 Ma we jixwe ezmûna pratîkî ya bi 
torê re heye?

 K: Hin ji me ev demek e bi koçberan re 
dixebitin û nakokiyên kar.  Em ê li ser 
biaxivin û bikin Têkoşîna Kedê ya gel li 
ser malpera me.  Malper ava bûye 
zimanên cuda, ku ji bo me wek toreke ku 
em bikaribin li seranserê Ewropayê bi 
hev re biaxivin pir girîng e ku bigihîje 
mirovan.  Di malperê de pêşandana 
malperê jî heye Proje û navnîşanên 
têkiliyê yên rêxistinan.  Berê jî di derbarê 
tora me de nûçeyên çapemenîya Almanî 

û Îngîlîzî hebûn.  Yek mezin heye Zem.

 We çima mijara koçberiyê hilbijart?

 K: Kesên ku li welatên din dixebitin 
gelek caran têne îstîsmarkirin û
 di bin şert û mercên xebatê yên nebaş 
de ne.  Lê karkerên koçber ne tenê 
mexdûrên şert û mercên îstîsmarê, ew 
kesên ku hewl didin rûmeta xwe winda 
bikin in û ji bo mafên xwe şer bikin.  Di 
nav yên din de gelek mînakên şer hene 
greva efsanewî ya Ford di sala 1973 de 
pêk hat, ku tê de "karkerên 
mêvan"kêşeya keda xwe bi rêxistin 

kir.  An jî du sal berê wekî ku bi piranî 
karkerên dirûnê yên Romanî li çandiniyek 
asparagusê li nêzî Bonnê ji bo dayîna 
mûçeyên wan greveke hovane.  Ew tê 
gelek alozî û nakokî ji ber şert û mercên 
xerab ku tê de ne gelek neçar in 
bixebitin.  Em texmîn dikin ku dê gelek 
şer çêbibin dê were.  Em dixwazin 
piştgiriyê bidin têkoşînên wiha. 

Jixwe pêwendiyek di navbera 
Migranti û Bremen de heye?

 K: Gröpelingen navçeyek e ku ji aliyê 
koçberan ve hatiye avakirin û gelek ji 
wan jî wisa ne Karsaz di hinan de rêjeyek 
zêde ya karkerên koçber hene piraniya 
karmendan bi kokên biyanî ne.  Mînak 
me heye Amazon bi taybetî ji bo 
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Zêdekirin: Ger tu ji navenda kar pere 
bistînî û pere qezenc bikî, tu bi navê  "Yên 

jorîn".  Bînin bîra xwe: 100 euro efûyek e!  Hûn 
dikarin li wir bigihîjin yek Hatina 1000 € 20% 
digire.  Ger hûn ji 1000 € zêdetir qezenc bikin, 
hûn dikarin 10% jê bistînin parastin.  Ji 400 € hûn 
jî dikarin pereyan bifroşin û pereyên zêdetir 
bihêlin, wek nimûne Ji bo nimûne, lêçûnên 
rêwîtiyê an sîgorteyê. 

Mînak 1: Hûn 450 € qezenc dikin.  100 € alîkariyek e.  Hûn 20% ji 350 € ya mayî 
diparêzin, ango 70 €, bi tevahî 170 €!

Mînak 2: Hûn 800 € qezenc dikin.  100 € alîkariyek e.  Hûn dikarin 140 € yên mayî 
biparêzin bi giştî 240 €!

Serişte: Heke hûn hinekî zêdetir pere qezenc bikin, dibe ku çêtir be ku hûn 
serlêdana pereyên xanî bikin.

Ger hûn tiştekî dilxwazî   bikin (mînak di warê civakî de, alîkariya taxê an jî 
mîna wan) hûn ê tezmînata lêçûnê bistînin.  Wê hingê hûn dikarin heta 250 € 

temam bikin parastin.

ajokarên kamyonên wan serdana Achim 
û me kir eleqedar, bi giranî ji Belarus û 
welatên din ên Ewropayê Rojhilat welat 
tên.  Em di heman demê de li dabînkerê 
otomotîvê Booster Precision jî bûne 
Schwanewede broşur li ser grevên ku di 
heman demê de di wan de belav kirin 
fabrîka li Slovakya pêk hatin.  Di mijara 
ku em dixwazin de kar berdewam bike

Jixwe dizanibû?
 - Serişteyên heta 10% ji rêjeya standard belaş in!
 - Dahata xwendekarên dibistanê ji karên betlaneyê heta salê 2400 € nayê jimartin!

Tu eleqedar î?
Ji bo bêtir agahdarî û agahdariyê biçin https://migranti-org.net
 vebijarkên têkiliyê.

Mafên xwe bizanibin
navenda kar û xebatê



Navnîşan: Liegnitzstrasse 12, 28237 Bremen
Malper: www.solidarisch-in-groepelingen.de
email: stadtteil-soli@riseup.net
 Li ser medyaya civakî:
 Facebook, Twitter û Instagram

Em bi hev re xurt in
 Serkeftin li navenda kar

Weke sendîkaya navçeyê, em li ber xwe didin û bi hev re ji bo yekî têdikoşin 
baştirkirina jiyana me.

 Mikaîl, endamê sendîkaya navçeyê, bi navenda kar re pirsgirêkên mezin hebûn.  
Bûyin Xwediyên malê gefa avêtina wî ji xaniyê wî xwarin.  Sedem ew bû Jobcenter 
ev zêdetirî 1,5 sal e ku tevaya kirêya xwe nedaye. Tevî ku ew Ger hûn bi mehan 
meqbûzên rast radest bikin, navenda kar drav tune xwerû.

 Ji ber vê yekê em weke sendîkaya navçeyê li ber navenda kar a li Walle mîtîngek li 
dar dixin organîze kirin.  Mikaîl ne bi tenê ye, di sendîkaya navçeya me de gelek 
endam hene van pirsgirêkan bi navenda kar re hene.

 Zêdeyî 30 kes hatin mîtîngê û em bi ser 
ketin!  Navenda kar heye paşê em 
vexwendibûn hevpeyvînê.  Û di dawiyê 
de, performansa Michael rast derket 
hesap kirin û wî dravdanek paşîn a bilind 
wergirt!

 Ev nîşan dide ku eger em bi hev re li dijî 
neheqiyê bisekinin em dikarin tiştek 
biguherînin şer bikin!

 Telefona şêwirmendiyê: 0174 
5361588
 email: beratung-sig@riseup.net

Hevgirtin li Gröpelingen

Hevgirtina li Gröpelingen sendîkaya navçe ye.  Mirov ji bo tevlî bibin dibin endam 
li dijî pirsgirêkên di jiyana rojane de baştir şer bikin.  Em li ser qanûna kirêdariyê 
şêwirdariyê pêşkêş dikin, mafê rûniştinê, qanûna kar û qanûna civakî.  Lê şîret 
nikare her pirsgirêkê çareser bike. Weke sendîkaya navçeyê, em dikarin zextê li 
kardêr, xwedan xaniyan an jî li ser kar bikin Bi kirina kampanyayên giştî navendên 
kar ava bikin.

Hevgirtina li Gröpelingen jî xwedî vîzyona siyasî ye.  Em ji wê ne bawer kir ku 
kapîtalîzm her ku diçe zêdetir xizanî û îstîsmar û xwezayê çêdike daîmî wêran kirin.  
Em difikirin ku divê gelek tişt bi bingehîn werin guhertin.  Yên wisa Guhertin ji 
siyaseta fermî nayê.  Ew hewce dike ku gelek kesên ku hene bi hev re xwe birêxistin 
bikin û ji bo civakek cuda têbikoşin.

Piştgiriya li Gröpelingen ji partî, saziyên dewletê û sendîkayan serbixwe ye û 
saziyên olî.  Em xwe bi bexşên her kesê ku projeyê baş dike fînanse dikin bibînin an 
jî bi awayekî çalak beşdarî wê bibin.  Fikir ji rastiya ku bêtir û bêtir mirov tê de dijîn 
Li Gröpelingenê xwe bi rêxistin bikin û bi awayekî aktîf beşdarî hevgirtinê bibin.  Ger 
bala we dikişîne ji bo beşdarî, bersiv bi da me!


