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Günlük yasamda, Insanlar 
genellikle calisip "Para 
kazanan" Kisiler ile calismayan 
ve is merkezinde bulunan ve 
"Sosyal yardim alan" Kisiler 
arasinda bir fark yasanirlar. 
Ama: Sonucta Hepimiz ayni 
gemideyiz- eger issizler 
kötüyse, isleri olanlar da kötü-
ve tam tersi. Calismasak da: 
Bremen'deki cogu insan az 
Para-ve giderek daha fazla insan 
bu sartlarla Calismaya mecbur ediliyor.

Ama neden böyle?

ALG 2'nin ve is merkezlerinin tanitilmasi, bize calisan ve issizlerin cikarlarinin ortak 
oldugunu gösteren  Güzel bir örnektir.

Gelin gecmise bir göz atalim: 2003 ten 2005'e Yani 17 Yil önce Gündem 2010 ile 
Jobcenter kuruldu. Ayrica issizlerin daha önce aldiklari "issizlik Parasi"  "issizlik Parasi 
2"ye (ALG 2) olarak  cevrildi.

Önceki issizlik ödeneyi ücretlere göre ayarlandi. öte yandan ALG 2, Yanlizca "asgari 
gecim" üzerinden yapilan bir nakit ödemedir. 
Önceden, issizlik ödeneyi alanlar Yanlizca Egitimlerine karsilik gelen isleri kabul 
etmek zorundaydi. Bu Gündem ile deyisti  2010. Artik herkesin herhangi bir isi kabul 
etmesi söz konusu: ALG 2 alan herkes, Fedaral is kurumu tarafindan kendilerine 
sunulan herhangi bir isi kabul etmek zorundadir. Bu nedenle, issizlerin durumu ALG 
2'nin bir sonucu olarak önemli ölcüde kötülesmistir. 
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Sayfa 2 Solidarisch in Gröpelingen

ALG 2'nin piyasaya sürülmesinin 
calisan insanlar üzerinde, Etkileri
oldumu?

ALG 2 ve iş merkezlerinin piyasaya 
sürülmesi, hem işsizlerin hem de 
çalışan kişilerin, aylık ücret iş 
merkezindeki çok düşük temel 
güvenlikten daha yüksek olduğu 
sürece düşük ücretli işleri kabul 
etmesi (zorunda kalması) anlamına 
geliyordu. Şirketler, ekonomik 
büyümenin bir aşamasında gerçekten 
yüksek karlar elde etseler bile, bu şekilde düşük ücretli işler sunabilirler. Gündem 
2010, şirketlerin geçici ve taşeron çalışmalarını genişletmesini de kolaylaştırdı. Her 
şeyden önce, yarı zamanlı, mini işlerde ve geçici istihdamda veya geçici istihdamda 
çalışanlar çok düşük ücret alıyorlar. Gündem 2010'dan bu yana, bu işlerden önemli 
ölçüde daha fazlası var. 

Bu nedenle Almanya'da yoksulluk riski, ALG 2'nin piyasaya sürülmesinden bu yana 
artmıştır. Yoksulluk riski şu şekilde hesaplanır: tüm ücretlere bakarız, sonra ortadaki 
kişinin aldığı ücreti alırız ve bu orta net ücretin yalnızca %60'ını veya daha azını alan 
kişi "yoksulluk riski altındadır" - ya da sadece fakir. Bremen'de 2020'de tüm 
insanların %30'u yoksulluk riskiyle karşı karşıya. İşsizler arasındaki “yoksulluk oranı” 
da Jobcenter'in devreye girmesinden bu yana arttı. Ve işsiz kaldıktan sonra işe geri 
dönmek hiç de kolay olmadı. 

ALG 2 ve iş merkezlerinin tanıtımı hepimizi olumsuz etkiledi. İnsanları düşük ücretli 
geçici çalışmaya zorlayan, kötü çalışma 
koşullarına dayanmamıza neden olan, işsizler 
olarak bizleri baskı altına alan, taciz eden ve 
zorbalık eden bu sistemden hepimiz etkileniyoruz. 
Bu sistem hepimizi hasta ediyor. 

Gröpelingen'deki Dayanışma ilçe sendikasında, 
hem çalışan hem de işsiz olarak haklarımız için 
birlikte mücadele ediyoruz - çünkü şehrimizde ve 
ilçemizde işsizlere kötü davranılıyorsa, işçiler de 
kötü durumda olur - ve bunun tersi de geçerlidir.
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Tüm gün dinlenip 
yürüyüşe çıkarım 

Hala çalışırım

Onlarla daha fazla 
zaman geçirmek isterim ailemle 

geçirmek. Ayrıca
desteğe ihtiyacı olan ve tavsiye arayan 

insanlara daha fazla zaman
ayırmak istiyorum. Onları dinlerdim ve 

sorunlarına onlarla birlikte
çözüm bulurdum

Mahalleden sesler

Çocuklarıma daha fazla 
zaman ayırıp büyümeleri ve 

iyi bir yaşam
sürmeleri için destek veririm 

Dünyayı dolaş

Çalışmak zorunda olmasaydınız, boş 
zamanlarınızda ne yapmak isterdiniz?



Sayfa 4 Solidarisch in Gröpelingen

Arkadaşlarla röportaj
Migranti

Ağı Siz kimsiniz ve ne kadar süredir 
buralardasınız? 

Kuddel: Biz, Avrupa çapında göçmen 
işçilerin mücadelelerini destekleyen ve 
onları birbirine bağlamaya çalışan birçok 
grup ve bireyden oluşan bir ağız. Ağ hala 
nispeten genç. Girişim, diğer ülkelerde 
zaten çok sayıda teması olan İsveç'teki 
SAC (Sveriges Arbetares Central-
organisation) ana sendikasından geldi. 
Artık Bulgaristan, Polonya, İspanya, 
Almanya ve diğer ülkelerden de ağın bir 
parçası olmak isteyen insanlar ve gruplar 
var. 

Ağla ilgili pratik deneyiminiz var mı?

K: Bazılarımız bir süredir göçmenler ve iş 
uyuşmazlıkları konusunda aktif olarak 
çalışıyoruz. Bu konuda fikir alışverişinde 
bulunuyoruz ve iş uyuşmazlıklarını web 
sitemizde kamuoyuna açıklıyoruz. Web 
sitesi farklı dillerde mevcuttur ve bu, 
Avrupa'daki insanlara ulaşmak için bir ağ 
olarak bizim için çok önemlidir. Web 
sitesinde ayrıca projenin bir sunumu ve 
kuruluşların iletişim adresleri 
bulunmaktadır. Ağımız hakkında daha 

önce Almanca ve İngilizce basında 
haberler çıktı. Çok ilgi var. 

Neden göç konusunu seçtiniz? 

K: Başka ülkelerde çalışan insanlar 
genellikle sömürülmekte ve aşağılayıcı 
çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. 
Ancak göçmen işçiler yalnızca sömürücü 
koşulların kurbanı değil, onurları ve 
hakları için
savaşan insanlardır. "Misafir işçilerin" 
kendi kendine örgütlenen bir endüstriyel 
anlaşmazlığa öncülük ettiği 1973'teki 
efsanevi Ford grevi de dahil olmak üzere 
sayısız mücadele örneği vardır. Veya iki 
yıl önce,
çoğunlukla Rumen hasat işçileri, 
ücretlerinin ödenmesi için Bonn 
yakınlarındaki bir kuşkonmaz çiftliğinde 
vahşi bir greve gittiğinde. Birçoğunun 
çalışmak zorunda olduğu kötü koşullar 
nedeniyle çok fazla gerilim ve çatışma 
var. Çok sayıda kavga olacağını 
varsayıyoruz. Bu tür mücadeleleri 
desteklemek istiyoruz.
 
Migranti ve Bremen arasında zaten 
bir bağlantı var mı?
 
K: Gröpelingen göçmenlerle karakterize 
bir bölge ve birçok şirkette göçmen işçi 
oranı yüksek, bazılarında çalışanların 
çoğunluğu yabancı kökenli. Örneğin, 
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Kontör yüklemesi: Jobcenter'den para 
alıyor ve para kazanıyorsanız, sözde 

"kontör kişisi"siniz. Unutmayın: 100 Euro bir 
muafiyettir! Bunun üzerinde, 1000 €'luk bir gelire 
kadar %20'lik bir gelir elde edebilirsiniz. 
1000€'dan fazla kazanırsanız, %10'u sizde 
kalabilir. 400 €'dan ek para düşebilir ve böylece 
örneğin seyahat masrafları veya sigorta gibi 
daha fazla para tutabilirsiniz.

Örnek 1: 450€ kazanıyorsunuz. 100 € bir ödenektir. Kalan 350 €'nun %20'sini, yani 
70 €'yu toplam 170 €'ya alıyorsunuz!

Örnek 2: 800€ kazanıyorsunuz. 100 € bir ödenektir. Geri kalanın 140€'sunu, 
toplamda 240€'ya bırakabilirsiniz!

İpucu: Biraz daha fazla para kazanıyorsanız, konut yardımına başvurmanız 
daha iyi olabilir.

Gönüllü bir şey yaparsanız (örneğin sosyal alanda, mahalle yardımı veya 
benzeri) bir gider ödeneği alırsınız. O zaman tam olarak 250€'ya kadar 

tutabilirsiniz.

Achim'de Amazon'u ziyaret ettik ve 
özellikle Belarus ve diğer Doğu Avrupa 
ülkelerinden gelen kamyon şoförleriyle 
ilgilendik. Schwanewede'deki otomobil 
tedarikçisi Booster Precision'da aynı 
zamanda Slovakya'daki fabrikalarında 
gerçekleşen grevler hakkında broşürler 

dağıttık. Bu konuda çalışmaya devam 
etmek istiyoruz.

Zaten biliyordum? 
- Bahşişler, standart fiyatın %10'una kadar ücretsizdir!
- Okul öğrencilerinin tatil işlerinden elde ettikleri gelir yılda 2400 €'ya kadar 
sayılmaz!

İlgilenir misiniz? 

Daha fazla bilgi ve iletişim seçeneklerini https://migranti-org.net 
adresinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı bilin 
İş ve Jobcenter



Adres: Liegnitzstraße 12, 28237 Bremen
web: www.solidarisch-in-groepelingen.de
e-posta: stadtteil-soli@riseup.net

Birlikte güçlüyüz
Jobcenter'de başarı

İlçe birliği olarak birbirimize destek oluyor ve hayatımızı iyileştirmek için birlikte 
mücadele ediyoruz. 

Bölge sendikasının bir üyesi olan Michael'ın iş merkeziyle büyük sorunları vardı. Ev 
sahipleri onu evinden atmakla tehdit etti. Bunun nedeni, iş merkezinin 1,5 yıldan 
fazla bir süredir kirasının tamamını ödememiş olmasıydı. Aylarca defalarca doğru 
makbuzları göndermesine rağmen, iş merkezi ödemeyi ayarlamadı. 

Bu nedenle ilçe sendikası olarak 
Walle'deki iş merkezinin önünde bir 
miting düzenledik. Michael yalnız değil, 
bölge sendikamızın birçok üyesi iş 
merkeziyle ilgili bu sorunları yaşıyor.

Mitinge 30'dan fazla kişi geldi ve başarılı 
olduk! İş merkezi daha sonra bizi 
görüşmeye davet etti. Ve son olarak, 
Michael'ın hizmetleri doğru hesaplandı 
ve yüksek bir geri ödeme aldı! Bu, 
adaletsizliklere karşı birlikte durursak 
fark yaratabileceğimizi gösteriyor!

Sosyal medyada:
Facebook, Twitter und Instagram
Danışma-Tel: 0174 5361588
e-posta: beratung-sig@riseup.net

Gröpelingen'de Dayanışma

Gröpelingen'de Dayanışma bir bölge sendikasıdır. İnsanlar günlük yaşamdaki 
problemlere karşı kendilerini daha iyi savunmak için üye olurlar. Kira hukuku, ikamet 
hukuku, iş hukuku ve sosyal hukuk konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Ancak tavsiye her sorunu çözemez. Bir ilçe sendikası olarak, kamu önlemleri alarak 
işverenlere, ev sahiplerine veya iş bulma merkezine baskı yapabiliriz.

Gröpelingen'deki dayanışmanın da siyasi bir vizyonu var. Kapitalizmin uzun 
vadede daha fazla yoksulluk ve sömürü ürettiğine ve doğayı yok ettiğine inanıyoruz. 
Çok şeyin kökten değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir değişiklik resmi 
siyasetten gelmez. Kendilerini birlikte örgütleyen ve farklı bir toplum için savaşan 
birçok insanı gerektirir. 

Gröpelingen'de dayanışma partilerden, devlet kurumlarından, sendikalardan ve 
dini kurumlardan bağımsızdır. Projeyi beğenen veya projeye aktif olarak katılan 
herkesin bağışlarıyla finanse ediliyoruz. Fikir, gitgide daha fazla insanın 
Gröpelingen'deki Dayanışma'da örgütlenmesi ve aktif olarak katılması gerçeğiyle 
gelişiyor. Katılmakla ilgileniyorsanız, kaydolun!


