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في 11 سبتمبر 2021 ، سننزل إلى الشوارع معًا من أجل حقنا الأساسي في السكن!

الإيجارات مرتفعة للغاية ، ومن الصعب العثور على شقق جديدة. تدهور الوضع السكني للعديد من المستأجرين بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. الجري على الذهب الخرساني يهدد منزلنا.

في العديد من المدن ، انفجرت الإيجارات وهناك نقص في المساكن. المزيد والمزيد من الناس يعيشون في ظروف سكنية غير مستقرة ولا يزالون ينفقون نصف دخلهم على الإيجار. ناهيك عن السكن الطارئ (الجماعي) اللاإنساني القسري للمشردين واللاجئين.

اشتدت أزمة الإيجار والمساكن خلال الوباء. أصبح الفقراء أكثر فقرا. أصبح الأغنياء أكثر ثراءً. المضاربة بالأرض والعيش الكريم مستمرة. تمكنت مجموعات الإسكان مثل Deutsche Wohnen و Vonovia و LEG & Co. من زيادة أرباحها. لقد دفعوا أرباحًا كبيرة للمساهمين بدلاً من التضامن مع الأزمة.

غالبية الناس في جميع أنحاء ألمانيا يستأجرون. في المدن الكبرى ثلاثة أرباع أو أكثر. لكن سوق الإسكان تعمل ضدهم وتجعل الحياة صعبة بالنسبة للكثيرين. في أسوأ الأحوال ، سيتم إخلاء المستأجرين وفقدان منازلهم. حارب سكان برلين من أجل تحديد سقف الإيجارات للحد من الأضرار وبصيص من الأمل. تم إيقاف الارتفاع في الإيجارات ويمكن حتى خفض الإيجارات الباهظة. لكن نواب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر رفعوا اللوبي العقاري إلى المحكمة. حرمت المحكمة الدستورية الاتحادية الولايات الفيدرالية من الحق في اعتماد تدابير الحد من الأضرار. فقط الحكومة الفيدرالية يمكنها فعل ذلك. وبذلك ، كان سقف الإيجار في برلين غير مطروح. يدفع الآلاف من المستأجرين إيجارات باهظة مرة أخرى.

لسنوات ، نظم المستأجرون أنفسهم بطرق متنوعة وفي العديد من الأماكن ضد جنون الإيجار. لقد حان الوقت للدعوة بشكل جماعي وعلني إلى تغيير جذري في مسار سياسة الإيجار والإسكان. دعنا نشارك في الحملة الانتخابية للبوندستاغ ونوفر أيضًا رياحًا خلفية على الصعيد الوطني لاستفتاء برلين للتواصل الاجتماعي مع Vonovia و Deutsche Wohnen & Co. - من أجل الحق الأساسي في السكن وتصميم المدينة على أساس التضامن!

:نطالب
سقف الإيجار على الصعيد الوطني *
شركات الإسكان المصادرة *
 شقق للجميع *

في الحادي عشر من سبتمبر ، نريد إرسال إشارة قوية في برلين.
وضع حد لسياسة الإيجار والإسكان النيوليبرالية! جنبًا إلى جنب مع العديد من مبادرات المستأجرين ومجتمعات المنازل والجماعات السياسية الحضرية وحملة "Expropriate Deutsche Wohnen und Co" ، جنبًا إلى جنب مع حملة تجميد الإيجار ، مع النقابات العمالية وجمعيات المستأجرين والجمعيات الاجتماعية ، نشكل تحالفًا واسعًا.

يجب أن تكون المظاهرة على مستوى البلاد كبيرة وصاخبة ومثيرة للإعجاب. كن هناك وانشر الكلمة!

السكن حق من حقوق الإنسان!
مساحة المعيشة ليست سلعة!

