SATLMIŞ BİNALARIN AVLU EĞLENCESİ
1993 senesinde Kreuzberg belediyesi (Bezirksamt) tarafından GSWye 23 adet bina ücretsiz
verilmişti. Belediye nin bu 'hedıye' deki şartlarından biri evlerin kiracıya faydalı şekilde tadilat
edilmesiydi. Ayrıca GSW evleri asla satmamaya şartlandırılmıştı. GSW kontrat'taki hiç bir şartı
yerine getırmedi.
ŞİMDİĞE DEK OLANLAR
Bu binarlardan biri olan Schlesische Straße 25, içinde sadece iki daire kiralı olmak üzere inatla
kiraya verilmedi ve yıllarca boş kaldıktan sonra işgal edildi. Orda oturanların talebi, binayı rüşvetci
GSW ye bırakmaktan vazgeçip, içinde oturan kıracılara verilmesiydi.
Bu fırsatta kendi bürosuda işgal edilen semt belediye reisi alışılmış sözleri verdi: GSW ile
işgalcilerin lehine konuşacağını ve ügraşacağını söylemişti. İki gün sonra ev yatırımcı şirketi
"Schlesische Straße 25 Projekt GmbH & Co.KG" ye satıldı. Siyaset tarafından hiç bir şeyin
yapılmayışı, sanırız kimseyi şaşırtmadı.
NE ZAMAN- NERDE- NASIL ?
Avlu eğlencemiz 13.08.11 tarihinde saat 15'den itibaren Wilhelmstraße 7
de başlıyor. Bu ev GSW nin asosyal ve menfaatçı kiracı defetme politikasının sadece bir misalidir.
Bu arada GSW bu evi yeni kurulmuş “Wilhelmstraße 7 Karree Grundstücks- &
Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG” ye sattı işhanları olan kıracılar çıkartıldılar. Bunlardan birisi
kalmak istiyor. Evde oturan diğer oniki kiracıda kalmak istiyorlar.
GSW Wilhelmstraße 7 yi boşalmayar çalışırken, Jobcenter karşıdaki Mehringplatz'da oturan Hartz
4 alanlardan kiraları düşürmelerini istiyor. Orda oturan insanlardan %50 si, çoğu GEWOBAG
kirasısı olmak ğzere devlet yardımıyla yaşıyor. Kovulmaktan kaçan insanlar giderek daralanbn alanı
göze alıyorlar. Sekiz kişiye kadar kıracı üç odalık daireleri paylaşıyor. Aynı zamanda ise GSW nin
Wilhelmstraße 7 evinin üçte ikisi boş duruyor.
SİYASİ İMKANLARIMIZ İÇİN AVLU EĞELENCESİ (HOFFEST)
Nefis yemekler ve içeceklerle, müzik ve fikir verişmesiyle siyasi imkanlarımızı görüşmek ve
mümkün olan faaliyetleri ve stratejileri konuşmak istiyor ve dayanışmalı bir altyapı kurup, bu 23
evi içinde oturanlar ve oturmak ısteyenler için geri almak istiyoruz. Öte yandan Mehringplatz
çevresinde yükselen kiralara ve defedilmeye karşı imkanlarımız tartışıp organize olmak istiyoruz.
Hukuksal açıdan ne mümkündür siyasi açıdan ne gereklidir ? Bize katılın ! İçecekler mevcut. Gril
hazır olacak – kızartmak istediğinizi beraberinizde getirin lüftenç
GSW ye hedıye edilen 23 binanın kiracıları
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