Avrupa Birliği Göçmenleri Sömürüye Karşı Konut Hakları Için
Mücadele Ediyor
Güvencesiz çalışan Bugaristanlı işçilerle birlikte sizi bilgilendirme etkinliğimize davet ediyoruz.
Çarşamba günü, 9/12/15, akşam saat 8’de, Kafe Marat’da, Thalkirchnerstr. 102,
Munich.
Bilgilendirme Ne hakkında?
Münih’te güvencesiz çalışan Avrupa Birliği vatandaşları
sıklıkla koşulları elverişli olmayan konutlarda yada
sokaklarda yaşıyor; güvencesiz ve sömürünün son
haddinde olduğu çalışma koşulları alında çalışıyor.
Diğer AB vatandaşları gibi serbest dolaşım hakkından
faydalansalar da, sosyal haklarını ve oturum haklarını
genellikle işe bağlı olarak edinebiliyorlar. Bu arada da,
haklarını elde etmelerinin önündeki bürokratik engeller
ve ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Sivil Cesaret Inisiyatifi
2010 yılından beri, Sivil Cesaret Inisiyatifi (Inıtiative Zivilcourage) güvencesiz koşullarda çalışan
işçilerle iş birliği içinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uğraş veriyor. Şu anda, merkez tren
garı etrafındaki mahallede haftada bir kez açık olan geçici bir işçi merkezi bulunmakta. Burada,
ödenmeyen maaşların talep edilmesinde ve karmaşık, tek dile dayalı (Almanca), ayrımcı
bürokratik süreçlerde hakkını arayanlarla dayanışma içindeyiz. Tartışma toplantıları,
bilgilendirme etkinlikleri, sokak eylemleri ve çeşitli protesto eylemleri düzenleyerek işçilerin
özörgütlenmelerini desteklemeye çalışıyoruz.
Sizleri de haftalık İşçi Merkezi buluşmalarımıza katılıp bizlerle faaliyet yürütmeye davet ediyoruz.
Evsizliğin Üretilmesi
İşçiler tarafından sıklıkla konut sorununun en acil sorunları olduğu dile getirilmektedir. Münih
Belediyesi’nin kentte evsiz yaşayan herkese kalma yeri tahsis etme yükümlülüğü olmasına
rağmen, AB Vatandaşlarının bir kısmı belediyenin evsiz insanlara sunduğu hizmetlerinden
dışlanmaktadır. Sözde ‘yoksulluk göçü’ne („Armutszuwanderung“) istinaden, 2014’te
Belediye’nin amacı ‘gereksiz teşvikleri engellemek’ („dass unnötige Anreizeffekte vermieden
werden müssen“) olarak belirtilmiştir. 2013 yılının kış aylarında Belediye 'Kälteschutzprogramm'
adı altında, insanların donarak ölmesine karşı bir acil durum programı başlatmıştır. 2014 ve 2015
yıllarının kış aylarında 3220 evsiz yaşayan insan bu programla sağlanan sığınaklardan
yararlanmıştır. Başka bir AB ülkesinde yaşamak üzere sığınma arayan pek çok kişi olup, bu
kişilerin Almanya’da devletin sağladığı olanaklara erişimi bulunmamaktadır. Sığınaklarda
kalanların gün içinde burayı boşaltması koşulu bulunmaktadır. Ayrıca, sığınak adresinde ikamet
kaydı yaptırmak mümkün olmamaktadır. Ancak, ikamet kaydı iş sözleşmesi ve pek çok sosyal
haktan yararlanmak için gerekmektedir. Bir acil durum programı olan bu sığınak, Münih’teki en
ivedi toplumsal sorunlara çare olamamaktadır. Evsiz yaşayan göçmenler bu güvencesiz durumda
bazen yıllar boyunca mahsur kalmaktadır. Bu durumda, Belediye yoksulluk, evsizlik ve şiddetli
sömürü koşulları ile savaşmak yerine bunların üretilmesine katkıda bulunmaktadır. İnsanlar nasıl
olsa her koşulda gelip çalışmaya devam etmektedir.
Kampanya Çağrısı:
9 Aralık Çarşamba günü, kampanyaya dair ilk fikirleri sunacağız:
Evsizliğin üretilmesine karşı! Konut hakkı için!
Against racism, exclusion and exploitation! Reclaim the city!
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