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"Шпигел": Българите се превръщат в проблем
В статия, озаглавена "Легално робство", българските и румънските преселници в Германия са сравнени с
робите в древна Спарта

Нацистите учели кучета да... говорят
преди 5 минути |

Българите и румънците се превръщат в
проблемна група в германските градове, пише
списание "Шпигел".

КОМЕНТИРАНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

0 |

0

Ходорковски остава в затвора до 2016 г.
преди 37 минути |

0 |

738

В статия, озаглавена "Легално робство",
българските преселници в Германия биват
сравнявани с робите в древна Спарта.

Отменят около 500 полета в Европа заради вулкана

"Досега телевизионните дебати бяха доминирани
от новините за имигранти от турски и арабски
произход.

ВИЖ ОЩЕ: НОВИНИ | СПОРТ

Техните проблеми в берлинския квартал
Нойкьолн се превърнаха в символ на
провалилата се политика за интеграция",
отбелязва списание "Шпигел", след което
представя новия имигрантски проблем: все поголемият брой българи и румънци в Германия.

преди 41 минути

ВИДЕО

След поляците,
румънците и българите са най-голямата група новопристигнали имигранти

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Много от тях обаче не влизат в официалната статистика.
"Повечето не говорят немски и живеят нелегално, работейки за по 3 евро на час.
Като граждани на ЕС те не влизат в нито една от интеграционните програми.
За имигрантите от турски и арабски произход има интеграционни курсове и помощи.
Българите и румънците са оставени на произвола на съдбата", отбелязва
германското списание и заключава:

200 хил. българи "просто не
искат да живеят в България"
114 |

31422

17.05.2011

Франция ще увеличи
експулсирането на незакони
имигранти
3 |

1065

14.12.2010

80 хил. български студенти в
чужбина
35 |

19574

09.05.2011

още видео

"Отсега се вижда, че се повтарят старите грешки на някогашната политика спрямо
гастарбайтерите. Създават се паралелни общества, а политици и институции
отново наблюдават безучастно този процес."
В статията е цитиран Клаус Баде, представител на Сдружението на германските
фондации за интеграция и миграция.

Борисов: И ДПС, и Атака тръгнаха в неприятна посока на
предизборна кампания
Вулкан затвори небето над Исландия

ГОРЕЩИ ОФЕРТИ
Той сравнява българите и румънците с робите в древна Спарта и ги нарича
"експлоатираната прослойка на обществото ни".

Гражданска отговорност - Виж цените!

Те работят при

All Inclusive за 44лв. – Парадайз Бийч, Св.Влас – само
през юни

условия, при които никой в Германия няма да си мръдне пръста,

Стани Благодетел на UNICEF с кредитна карта от Банка
Пиреос

казва Клаус Баде.

Една чанта никога не е достатъчна! Влез в клуба!
Жилищен кредит от Райфайзенбанк с блестящи условия

"Шпигел" обяснява на читателите си, че става дума за граждани на ЕС, които имат право на тримесечен престой в
Германия. Онези, които искат да останат по-дълго, регистрират проформа фирми.
Рядко се контролира дали тези фирми съществуват на практика, става ясно от разказа на полицай от Хамбург.
Разрешителното за еднолична фирма е често входът към легално робство, твърди той.

Топ козметика и парфюми. Регистрирай се и пазарувай с
отстъпка!
Невероятни предложения за полети по света
Овладей глада си за обувки! Влез в клуба.

"Тези нови граждани на ЕС, пристигащи в Германия, са често последната брънка от социалната верига. В някои от големите
градове те стоят на по-ниско социално стъпало от турските и арабските имигранти, които често са техни работодатели или
хазяи", продължава "Шпигел".
Изданието предупреждава за съществуването на

ФОТО

един свят в сянка, който обхваща не само трудовия пазар,
но и много други сфери на живота.
В Хамбург например има жилищни блокове, в които са регистрирани близо 80 български граждани, макар че там не биха
могли да живеят толкова много хора.
"Създават се нелегални инфраструктури, които ние не сме в състояние да контролираме. Приехме страни в ЕС, без да
подготвим нашата правосъдна система за това", заключава полицаят от Хамбург.
Според "Шпигел" голяма част от работещите нелегално в Германия българи и румънци нямат намерение да се върнат в
родината си.
Все повече от тях регистрират децата си в германските училища, което поражда поредния проблем. Тези деца не говорят
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немски, а родителите им не гледат на училището като на задължение.

Литекс - шампион след победа
над Локомотив Сф с 3:1

В тази връзка "Шпигел" цитира инспекторка по образованието от Нойкьолн, на чието бюро се трупат все повече жалби от
училищни директори заради децата от България и Румъния.

21.05.2011 | Спорт

Отскоро в училищата в Нойкьолн са назначени 11 учители от български и румънски произход, които помагат на децата при
изучаването на немски език.
"При това тези деца имат късмет, че родителите им са ги записали в училище. Има други, които са принудени да чистят
стъклата на автомобилите по берлинските кръстовища. Тези деца живеят с двайсетина души на няколко квадратни метра",
пише в заключение "Шпигел".

Сблъсъци пред джамията в
София
20.05.2011 | Произшествия

Препоръчвам

Източник: Дойче веле Снимки: Сп. Шпигел
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Shell Eco-marathon
20.05.2011 | Любопитно

Тагове: българи имигранти Германия роби

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

200 хил. българи "просто не искат да живеят в България" |
Пак кървави сблъсъци в Атина |

17.05

13.05
Реклама от

Мебели и обзавеждане

Крем за лице

Не превръщайте дома си в склад продайте старите

Вие заслужавате най-добрата козметика -

мебели при нас!

заповядайте!

Prodavalnik.com

www.solecrin.bg

Nissan Navara

Оферти С Намаления

231 к. с. мощност, данъчен кредит и супер

Пазарувайте изгодно маркови дрехи и аксесоари.

оборудване.

Големи отстъпки!

Nissan.bg

aukro.bg/outlet

Екскурзия до Перу

Работа в Англия

от 27 октомври - 13 дни 2350 евро

Обяви за Работа UK Търсене на работа, Лондон

www.bulgariatours.bg

www.reklama.uk.com

КОМЕНТАРИ

Пари от късмет
Търсиш лесни пари?
Ела при Бен и вземи 20 лв сега
www.bensbingo.com

Добър ден!
Искате ли да научите чужд език
бързо и ефективно? Хубав ден!
www.kabinata.com

Заявка за реклама

Vesti.bg
За да коментираш трябва да си регистриран потребител

коментирай
Харесва ми

24.05.2011 19:11
dimityr1984
Пловдив, България

0

0

47,864 души харесват Vesti.bg.

Проблем ама не се отказват от евтината работна ръка, която им върши почти безплатно тези видове работа, които никой местен не би работил.

24.05.2011 18:58
Lina
България

0

0
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Yakub

Nikolay

Valentin

Yovka

Julian

Mila

David

таня

0

да имат значение езика и некакво образование,но означава че ти години наред си търпял за да се приспособиш към тяхната
система,подминавал си нередностоте за да не ти излезе име на скандален
и си гласувал за когото кажат за да не разсърдим някой и да не може да излезеш Такива като теб за жалост са повечето и те ни предадоха тези
които сега отстояваме
24.05.2011 18:51
kokovox
Пловдив, България

Irco

АУКЦИОН

намери артикул...
ПРОМО ТЪРГОВЕ

0

Nokia C1-00
75,00 лв

Хора вие не виждате проблема. Проблема е че много съутечественици са неграмотни и мързеливи. И че те си мислят че като имигрират ще
станат по-грамотни или работливи с магическа пръчка. То не става. За да си успял в чужбина ще успееш и в БГ. Ако си беден в БГ ще си беден и
в Германия, само дето там стандарта е различен ама пак ще имаш по-малко от това, което имат повечето германци. Аз напуснах България през
2004 и не бих се върнал да живея там. Сега работя много повече, но имам нормален стандарт на живот и колегите ми работоколици и не са
завистливи комплексари. Но аз знаех езика и имах образование. Тези неща имат значение
24.05.2011 18:47
Спаружко
България

0

И току що прочетох това: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3837652 Заминава нашият премиер на работно посещение за 2 дни.
Забележете и с кого, забележете и с кои българи ще се срещне там - студентите. Нещата са така прозрачни, че са трагични. Борисов не само, че
показва каква политическа безгласна буква е по отношение на Русия, но сега ще побърза да ви го демонстрира и по отношение на Холандия страната, която е наш открит противник, дори враг в ЕС. Дори Великобритания не е поддържала такава яростна антибългарска политика в
последните осен години, както малкото, но много силно икономически кралство Нидерландия. Сега Борисов послушно ще изслуша задачите си,
които основно включват озаптяване на износа на циганска проституция и престъпност и създаване за по-облекчен данъчен режим за
холандските корпорации стопанисващи бирената ни промишленост. Ще се срещне с българските студенти - хора, чиято единствена истинска цел
е да не се върнат в България и ще се поперчи пред журналистите, колко много я е наредил, та го канят в Европа. Трагично, нали? Вместо да
защитава интереса на българските емигранти, които се избива да ухажва преди избори. Да се опита да им помогне да бъдат по-малко
дискриминирани и по-достойни хора... Можете да сте сигурни, че дори не е прочел статията в "Шпигел"! Дори и да са му предали съдържанието и
в кратък превод (премиерът ни е тотален гьон с евро-езиците), най-вероятно е казал да не го занимават с глупости. Но подозирам, че ще бъде
много скоро изненадан от вота на нежелание от българското общество. Защото последната една година, нашият премиер показа истинската си
природа - на елементарен използвач! И благодарение на тази негова природа, статии като тази на "Шпигел" ще продължават да се появяват
"случайно" на важни са българската история дати. И не само това - Европа ще продължава да се подиграва с нас и да ни декларира, че сме
полувидиотени човешки подобия, за краткост наричани цигани...
24.05.2011 18:46
Lina
България

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3837471
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3D очила RedCyan 9.90 лв ПОДАРЪК 2
Броя 3Д

1

9,90 лв

Нови английски естествена кожа обувки и
чанта
52,00 лв

1 2 3 4 5

Виж всички »

0
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Някои казват "нека ние започнем те ще утихнат и ще ни последват
Не не можеш да снемеш един образ ако нямаш една тиха повърхност върху която отражението да стане правилно.Когато водата няма никакво
движение,отражението е ясно.Когато нашият ум е ясен,когато нашето сърце е ясно и нашата душа ни слуша.Казвате не можем да търпи.
Ако не сте свикнали, ще ви хапе.Хапе не хапе ще търпиш като че нищо няма .По лицето ще те хапе по ухото.Болката е една илюзия,както и
богатството.
24.05.2011 18:42
Nedzhati
извън, България

0

Как да спра хъркането?
Вижте нашето решение! Спрете хъркането за 19,95лв.
www.harkane.com

1

Сребърни Авторски Бижута
Каталог с 3500 оригинални модела на български
автори. Достъпни цени.
www.nakit.bg

frika
Ние не!
Те имат проблем с нас......Как още да го кажа, че всички българи да го разберат!?
Защо винаги само ние българите и румънците да сме черните овци на Европа!?
Нима само ние крадем по банков път?
Нима единствено от България и Румъния избухна /измислената/ световната икономическа криза!?
Както ние самите казваме.....ПИТО ПЛАТЕНО, сега трябва те /доминиращите държави/ да си траят и да не ни упрекват за всичко лошо което се
случва в Европа/......ако има някой за ебане, то това са кукловодите, а не куклите!
24.05.2011 18:41
varan
България

1

0

0

0

Реален хороскоп
Според позициите на планетите Дневен,
индивидуален, съвместимост.
ehoroskop.info

Германците ни мислят за тъмнокожи. Всичкото що е паплач се извлече натам и се представя за българин.
24.05.2011 18:40
varan
България

anina логиката ти е глупава, защото по този начин излиза, че 3/4 от света са роби, защото 3/4 от света е в по-лошо състояние от България. Ние
тук чак сме богати. Има много отвратителни места.
24.05.2011 18:39
varan
България

0

0

рaparak еми естествено, че българите не са проблем. Отиват мангалите там и каквото тук са свикнали го правят и там. Най-малкото на
българина не му е проблем да научи език и ще го направи. А онея едноклетъчните за 20 години стигнаха тук до "жената болен детето и тя"
24.05.2011 18:37
anina
Смолян, България

0

0

Българите били като роби в германия !!! Ами в България какви са ? Тук който работи за 3 евро на час вика ура. Роби сме в собствената си страна,
ама тук няма кой да го види. Германците ако знаят каква е истината тук, живи ще ни оплачат.
24.05.2011 18:45
рaparak
София, България

0

0

Едно е да получаваш 3 евро на час тук, съвсем друго - в Германия. Стандарта на живот тук и там е коренно различен. Три евро там са
нищо!
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Ако не получим транша от МВФ, ще
трябва да спрем плащанията, заяви
финансовият министър Георгиос
Папаконстантину
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