Dochód a czynsze
Nasze warunki pracy ulegają ciągłemu
pogorszeniu. Oszukańcze umowy o pracę,
albo ich brak, zbyt niskie wynagrodzenia
lub brak wypłat... Tak jest w sektorze
transportu, turystyki, opiece i wielu
innych branżach. Coraz częściej nasze
dochody nie wystarczają, by zapewnić to
co jest najbardziej potrzebne: wyżywienie i mieszkanie.
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rosną bez końca, a
płace wciąż spadają. Gdy zaczynamy zalegać z
czynszem, od razu grozi nam eksmisja. Takich eksmisji
komorniczych w samym tylko Berlinie jest około 20 dziennie.
Bezdomność zaczyna być realnym zagrożeniem. Bez mieszkania
nie sposób też dostać pracę, a bez pracy nie sposób dostać
mieszkanie. Urzędnicy w Jobcenter, szefowie i właściciele
nieruchomości są tak samo aroganccy i bezkarni w swoich
działaniach. Zawsze słyszysz to samo, gdy okazuje się że
potrzebujesz większych zarobków, więcej pieniędzy na czynsz,
czy mieszkania. Walka o dochód i miejsce do zamieszkania to
jedna i ta sama
walka. W zeszłym
miesiącu
walka
toczyła
się
w
Hostelach Amadeus,
dziś walczą kierowcy
ciężarówek
w
Berlinie,
a
w
przyszłym tygodniu
walka
będzie
się
toczyć
przeciw
eksmisjom u Twoich
sąsiadów. Musimy się
nawzajem wspierać!

Ingresos & Viviendas
Nuestras condiciones laborales empeoran
continuamente. Trabajamos sin contrato
laboral o con contratos muy precarios. Los
sueldos que recibimos son muy bajos,
siempre y cuando nos lleguen a pagar.
Esta situación no solo afecta a
transportistas, la precariedad laboral está
presente en muchos otros sectores, como el
del turismo y la asistencia sanitaria. Cada vez con mayor
frecuencia nuestros ingresos no nos alcanzan para
pagar lo más básico:
tod@s!
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Walczmy razem!

comida
y
vivienda.
En muchos lugares el precio del alquiler se dispara
mientras nuestros sueldos caen y si nos atrasamos en el pago
del alquiler nos amenaza el desahucio. En Berlín se ejecutan
unos 20 desahucios al día.
Nos vemos amenazados con
quedarnos sin hogar. Si no tienes vivienda no consigues un
empleo. Sin empleo apenas es posible conseguir una vivienda.
Nuestros arrendatarios, jefes y el instituto de empleo se
muestran impasibles ante nuestra situación. Únete a nuestra
protesta, ya sea porque necesitas una vivienda, más dinero para
llegar a fin de mes o ayudas sociales para pagar una vivienda.
La lucha por la
vivienda y ingresos
forma parte de la
misma lucha. El mes
pasado protestamos
frente a Amadeus
Hostels, hoy junto a
los
camioneros
en
Berlín y la semana
próxima
en
el
desahucio
de
nuestros
vecinos.
¡Apoyémonos unos a
otros!
Luchemos tod@s junt@s!

Kontakt: bg@riseup.net

contacto: bg@riseup.net

