Heiko kalsin!
Mejburi cikarmayi
26.01. de Wilhelmsburg
da durduralim.
26.01.2015 Pazartesi Heiko mejburen kendi evinden Wilhelmsburg dan
Reiherstiegvertiel de cikmasi gerekiyor. Buna karsi hepimiz birlikte karsi gelelim ve
tüm kumsulari ve ilgi gösterenleri davet ediyoruz.
Heiko 15 seneden beri Kooperatif „Bauverein
Reiherstieg“in Otterhaken evlerinde kaliyor. Bu
sürecte Heiko gelen Kira yükselislerine ve türlü
zorbaliklara karsi geldi.Bu nedenden dolayi kirasi
zaman icinde yaklasik fazla yükselemedi-50 m2
sicak 350 Euro- öbür kiracilarin kirasi sürekli
yükseldi.Yandaki kiracilar yaklasik 1oo de 50 daha
fazla ödiyorlar. Bundan baska Heiko Kooperatif
toplantilarinda sürekli Kooperatifden daha cok
kiraci haklari istiyordu. Buda taabiki koooperativ in
isteklerine karsi gelmek anlamina geldi.
Seneler sonra Kooperativ Heiko nun cikisini
basara bildi: Heiko kirasini 2 sefer gecikmeli
ödedigi icin evden cikmasi lazim.Bir cok mahkeme
davalarindan sonra son karar verilmis ve Heiko
26.01.2015 de saat 11.30 da evden icra karariyla
zorunlu olarak cikmasi lazim.
Kooperativ „Bauverein Reiherstieg“ son seneler
de sürekli kiralari yükseltti ve buna karsi
gelen kiracilari da Avukat yardimiyla tehdit
edip cikarmaya calisiyor.Kooperativin kurulus
amaclarindan en önemlisi „sosyal ev sorunlari
karsi gelmek ve tüm gücüyle kiracilarin hakkini
savunmak di“(Kooperativ in Sitesi). Am su anda tam
tersine haraket ediyor.
Sosyal ve toplum sorunlugunu seneler önce geri
plana alip ve Wilhelmsburgun degerini yükseltmek

ve dolaysiyla da yüksek kiralar alabilmek.Bundan
dolayi da uygun kira bulmak Wilhelmsburg da
zamanla daha cok zor oldu.Parasal durmu kötü
olan insanlari böylece Wilhelmsburg dan cikarmak
yada evsiz birakmak anlamina geliyor.
Bu konuda Heiko yanliz sayilmaz: Hamburg un
genelinde sene 2012 de gün de yaklasik 5 kiraci
zorunlu olarak cikarilmistir.Zorunlu kiraci cikarmak
kiralari sonra da yükseltmek anlamina geliyor
ve bunu da yapmaktalar. Bu sebebler den dolayi
zorunlu kiraci cikarmak hepimizi de ilgilendirmesi
gerekiyor.

Bizim düsüncelerimiz:
Kirayi gec ödemek,
insanlik hatasidir.
Insanlari bu tür nedenlerden
sokaga cikarma,
haksizliktir ve insansizliktir.

Yukarida siraladigimiz nedenlerden dolayi tüm komsulari ve ilgi gösterenleri Heiko nun zorunlu
cikarilmasina karsi Kooperativ „Bauverein Reiherstieg“ e karsi davet ediyoruz.
Cumartesi / 24.01. / saat 14 de:
Pazar / 25.01. / saat 18 de: 		
Pazartesi / 26.01. / saat 9 de:

Komsularin bulusmasi, Honigfabrik, Industriestraße 125.
Film „Mietrebellen“, Rick’s Cafe, Otterhaken 9
Heiko nun cikarilmasini hep beraber durduralim.

www.solidarisch.org

