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Di 11 -ê Septemberlon, 2021 -an de, em ê ji bo mafê xwe yê bingehîn ê xanî bi hev re derkevin kolanan!

Kirê pir zêde ne, apartmanên nû dijwar têne dîtin. Rewşa xanî ya gelek kirêdaran di van 10 salên borî de pir xirab bûye. Çêkirina zêrên beton mala me tehdît dike.

Li gelek bajaran, kirê teqiyan û kêmbûna xaniyan heye. Zêdetir mirov di şert û mercên xanî yên xeternak de dijîn û hîn jî nîvê dahata xwe bi kirê didin. Nexasim ji bo bêmal û penaberan bicihbûna acîl a civaka mirovî (girseyî).

Krîza kirê û xanî di dema pandemiyê de girantir bû. Belengaz feqîr bûn. Dewlemend dewlemendtir bûn. Spekulasyona bi axê û jîyana baş her ku diçe zêdetir dibe. Komên xanî yên wekî Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. karîbûn dahata xwe zêde bikin. Wan li şûna ku ji bo qeyranê hevgirtinê bidin, dabeşên super dane parmendan.

Piraniya kesên li seranserê Elmanyayê kirê dikin. Li bajarên mezin sê çaran an zêdetir e. Lê bazara xanî li dijî wan dixebite û jiyanê ji gelekan re dijwar dike. Di rewşa herî xirab de, dê kirêdar werin derxistin û xaniyê xwe winda bikin. Berlîniyan ji bo tixûbê kirê wekî sînorkirina zirarê û çirûskek hêviyê şer kirin. Zêdebûna kirêyan hat sekinandin û kirêyên zêde jî dikarin werin kêm kirin. Lê parlamenterên CDU û FDP lobiya sîteya rast rakirin dadgehê. Dadgeha Destûra Bingehîn a Federal mafê dewletên federal qebûl nekir ku tedbîrên bi vî rengî yên sînordarkirina zirarê bigirin. Tenê hikûmeta federal dikare wiya bike. Digel vê yekê, xêra kirêya Berlînê ji ser masê bû. Bi hezaran kirêdar dîsa kirêyên zêde biha didin.

Bi salan e, kirêdaran bi awayên cihêreng û li gelek deveran xwe li hember dînbûna kirê rêxistin kirine. Wext e ku em bi hevra û eşkere banga guhertina radîkal a qursê di siyaseta kirê û xanî de bikin. Werin em tevlî kampanyaya hilbijartinê ya Bundestagê bibin û ji bo referandûma Berlînê jî ji bo civakîkirina Vonovia, Deutsche Wohnen & Co.

Em daxwaz dikin:
* Kapê kirêya neteweyî
* Pargîdaniyên xanî yên maqûl
* Apartman ji bo her kesî

Di 11 -ê Septemberlonê de, em dixwazin li Berlînê îşaretek xurt bişînin.
Dawî li siyaseta neoliberal ya kirê û xanî bînin! Digel gelek înîsiyatîfên kirêdar, civatên xanî, komên siyasî yên bajarî û kampanyaya "Expropriated Deutsche Wohnen und Co", digel kampanyaya cemidandina kirê, bi sendîkayan, komeleyên kirêdaran û komeleyên civakî re, em tifaqeke berfireh pêk tînin.

Xwepêşandana li seranserê welêt divê mezin, bilind û bibandor be. Li wir bin û peyvê belav bikin!

Xanî mafê mirovan e!
Cihê jiyanê ne malzeme ye!



