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Münihte yaklaşık olarak 1000 e yakın Bulgaristandan gelen göçmenler yaşamaktadır. 
Çoğunlugu Bulgaristanda ayrımcılığa uğrayan türkçe konuşanlardan oluşmaktadır.  Bul-
garistandaki  ekonomik kriz ve işsizlikten dolayı ekmeklerini kazanmak için Münihe gelmek 
zorunda kalmışlardır.

 Almanya ve Avusturya serbest dolaşım hakkını vermelerine rağmen çalışma müsadesi 
vermekte çok güçlük çıkarmaktadır.Bu durumda sokaklarda iş beklemekte ve aracı 
firmaların tuzağına düşürülmektedirler. Ailelerini geçindirmek için her türlü zor ve pis işleri 
en düşük ücretlerle yapmalarına rağmen ücretlerini alamamaktadırlar. Bulgaristan 2007 
yılından beri EU üyesi olduğu halde, bu işçilere yardım etme,sorunlarıyla ilgilenme ko-
nusunda hiç bir devlet kurum ve kuruluşu kendini sorumlu hissetmemektedir. Sosyal 
yardım talepleri reddedilmektedir.
 
Bir çok Bulgarın yatacak ne bir yeri ne de bir evi vardır. 
BazenBazen arkadaşlarında, yollarda, parklarda veya arabalarda yatmaktadırlar. Normal bir ev 
bulmak için hic bir şansları yoktur. Çünkü ev sahipleri düzenli gelirleri olanları tercih etmek-
tedirler. Ev olmayınca oturum alamıyorlar, ev olmayınca çalışma müsadesi de alamıyorlar. 
En son çare olarak kişi başına 250 Euro ödemek koşuluyla özel işçi yurtlarına gidiyorlar.4 
ila 8 kişi bazen bir odada yatmak zorunda kalıyorlar. (12m odaya  900 ila 1200 Euro öden-
mekte) Belediyenin evsizler yurtlarında kişi başına 230 Euro ödemek zorundalar. Kirasını 
ödeyemeyenler sokağa bırakılıyor. Belediyenin yurtlarında çoğunlukla ev alamıyorlar.

Ailelerine Iyi bir yaşam sağlamak için Münihe gelmek zorunda kalan işçilerin durumu bir 
sosyal-politik skandaldır. Münih Belediyesi ve Wohnungsamt bu insanlara karşı da  so-
rumlu oldugunu unutmamalıdır. Insana yakışmayan şartlar altında yaşamak mecburiyet-
inde bırakılmak kabul edilemez bir durumdur. Münih gibi zengin ve gelişmiş bir şehir bu in-
sanlara kalabilecekleri bir yer sağlayabilir.

Münih Belediyesi derhal bu insanlar için sosyal sorumluluğunu üstlenmelidir.

Taleplerimiz:
Evsiz ve muhtaç insanlara ücretsiz acil uyuma yerleri sunulmalıdır!
Belediyenin yurtlarından yararlanma hakkı verilmelidir! Herkesin ödeyebilecegi sosyal konutlar yapılmalı!
Özel işçi yurtlarındaki yüksek kiralara, insanlık dışı barınma koşullarına derhal son verilmelidir!
Yurtlarda Ailelere birlikte kalma imkanı ve çocuklara ücretsiz yurt verilmelidir!
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06.04.2011 | Çarşamba günü Bulgarların durumu üzerine toplantı

13.04.2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Wohnungsamt önünde evsizliği ve 
yüksek kiraları protesto için toplanıyoruz. 
(Franziskanerstr.8  Rosenheimerplatz yakınında) Saat 14:00 de Goethestraße 30 da buluşuyoruz.

Yasanan olaylardan bir kaçı şöyle:

Küçük Alex (2,5 yaşında) annesi ve babası ile 
birlikte 16m bir odada yaşıyordu. Ailesi onun 
için de 250.-Euro kira ödemek zorundaydı. 
Paraları yetmeyince küçük Alexi Bulgaristana 
dedesinin yanına yollamak zorunda kaldılar.

HamileHamile bir bayan çocuğunu bu pis işçi yur-
dunda  doğurmak istemeyince, Wohnung-
samta gider ve  oda ister.Wohnungsamt 
sokakta olmadıkları icin hamile kadını tekrar 
pis yurta geri gönderir.
İşçilerin bu durumlarından  Özel yurt ve pan-
siyon sahipleri ve aracı firmalar 
faydalanmaktadır. 

A. çalışmak için işverene bütün belgelerini 
verir. Parasını alamayıp, üstelik işten 
çıkarıldığında bütün sigortalarının ve vergile-
rinin yatırılmadığını öğrenir. Ver.di 
Sendikasının yardımlarıyla işvereni mahkem-
eye vermiştir. Fakat parasını alamadığı için 
kirasını ödeyemez ve şimdi sokaklarda 
yatmaktadır. Wohnungsamtın yardım önerisi 
ise Bulgaristana gitmesi için Otobüs bileti 
vermek olmuştur.


