
Борбата на eвропейските мигранти срещу свръх-експлоатацията и за подслон

Заедно  с  несигурни  работници  от  България  Ви  каним  на  дискусия  и  информативно
събитие. В сряда, на 9 декември от 8 часа в Kafe Marat, Thalkirchnerstr. 102.

За какво става дума?
В центъра на града, но в покрайнините на обществото ни,
несигурни европейски мигранти често живеят в условията
на  неадекватна  жилищна  ситуация  или  на  улицата,
работят  при  изключително  несигурни  и  свръх-
експлоататорски трудови  условия. Въпреки  че  тези
мигранти се  радват на „свобода на движение”,  техните
социални  права  са  обвързани  със  заетостта  им  и  със
способността им да работят. Те трябва да се борят срещу
ежедневния расизъм и бюрократичните бариери, които им
препречват пътя към социални права.

Инициативата Zivilcourage
Zivilcourage си сътрудничи с несигурно работници от 2010 г. насам и заедно се борим да
подобрим  условията  на  живот  на  мигрантите.  Понастоящем  съществува  временен
работнически център, който се намира в близост до Централна гара и който е отворен
веднъж  седмично.  Там  провеждаме  дискусии  във  връзка  с  неизплатени  заплати  и
дискриминационни  бюрократични  политики.  Наред  с  дискусиите,  организираме  и
информационни  събития,  демонстрации  и  други  форми  на  протест.  Опитваме  се  да
подпомогнем работниците и тяхната политическа самоорганизация. 
Каним ви да се присъедините към нас и да посетите нашия работнически център!

Произвеждане на бездомност
Жилищната ситуация е най-належаща. Въпреки че Мюнхен се задължава да предоставя
подслон на всички бездомни хора в града, европейските граждани, които биват рамкирани
като „без перспективи в Мюнхенр”, са изпращани обратно на улицата. Във връзка с т.нар.
„миграция по бедност” („Armutszuwanderung”), градът постоянно се опитва да ограничи
„ненужните стимули за оставане”, както бе изразено още през 2014 г. През зимата на 2013
г., общината постави началото на спешната програма, наречена „Kälteschutzprogramm”, за
да може да се предотврати измръзването и фаталните последствия сред бездомни хора.
През зимата на 2013/2014 г., 3 220 бездомни хора са се възползвали от тази програма.
Били са  преброени  общо  64 858 нощувки.  Има  и  хора,  които  са  част  от  системите  за
убежище  в  други  европейски  държави  и  съответно  не  могат  да  получат  стабилни
социални помощи в Германия. По време на деня приютът остава затворен. Същевременно
е невъзможно човек да получи адресна регистрация на адреса на приюта, което от своя
страна е  изискване  при  подписването  на  договор  за  работа  или  при  получаването  на
социални права. По този начин, приютът се явява действително като спешна програма, но
не  и  като  отговор  на  един  от  най-наболелите  социални  въпроси  в  града.  Бездомните
мигранти могат да се окажат в подобна ситуация години наред. По този начин градът
отказва  да  се  справи  с  бедността,  безработицата  и  свръхексплоатацията,  а  дори  ги
възпроизвежда. Едно нещо е сигурно: хората винаги ще намерят начин да дойдат и да
работят. 

Ние призоваваме:
В сряда, на 6 декември, ще представим първоначалните си идеи за кампанията в защита
на мигрантите, която цели и организирането на протест на 1 април 2016г., денят, в който
приключва спешната програма 'Kälteschutzprogramm'.

Обявяваме се против изключващите политики, насочени към бездомните мигранти.
Против производството на бедност!

Срещу расизма, маргинализацията и експлоатацията! Да си върнем града!


