tadschikisch - тоҷик -
занг задан
11 сентябри соли 2021 мо барои ҳуқуқи асосии худ ба манзил якҷоя ба кӯчаҳо мебароем!

Иҷора хеле баланд аст, квартираҳои нав пайдо кардан душвор аст. Вазъи манзили бисёр иҷорагирон дар тӯли 10 соли охир якбора бад шуд. Давидан ба тиллои бетонӣ хонаи моро таҳдид мекунад.

Дар бисёр шаҳрҳо иҷора таркидааст ва камбуди манзил вуҷуд дорад. Шумораи бештари одамон дар шароити вазнини манзил зиндагӣ мекунанд ва то ҳол нисфи даромади худро барои иҷора сарф мекунанд. Ногуфта намонад, ки манзилҳои ғайриинсонии маҷбурӣ (оммавӣ) барои бехонумон ва гурезаҳо.

Бӯҳрони иҷора ва манзил дар давраи пандемия шиддат гирифт. Бечора камбағалтар шуд. Сарватмандон бой шуданд. Тахминҳо бо замин ва зиндагии хуб идома дорад. Гурӯҳҳои манзилӣ ба монанди Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. тавонистанд фоидаи худро афзоиш диҳанд. Онҳо ба саҳмдорон ба ҷои пардохти ҳамбастагӣ барои бӯҳрон супер дивидендҳо пардохт карданд.

Аксарияти одамон дар саросари Олмон иҷора мегиранд. Дар шаҳрҳои калон он аз чор се ҳисса ё бештар аст. Аммо бозори манзил бар зидди онҳо кор мекунад ва зиндагии бисёриҳоро душвор мекунад. Дар бадтарин ҳолат, иҷорагирон аз хона ронда мешаванд ва манзили худро аз даст медиҳанд. Берлинҳо барои ҳадди ақали иҷора ҳамчун маҳдудияти зарар ва дурахши умед мубориза мебурданд. Болоравии иҷора боздошта шуд ва ҳатто иҷораи аз ҳад зиёд метавонад кам карда шавад. Аммо вакилони CDU ва FDP лобби амволи ғайриманқулро ба додгоҳ кашиданд. Суди конститутсионии федералӣ иёлотҳои федералиро ҳуқуқи қабули чунин чораҳои маҳдудсозии зарарро рад кард. Танҳо ҳукумати федералӣ ин корро карда метавонист. Бо ин, ҳадди иҷораи Берлин аз рӯи миз буд. Ҳазорҳо иҷорагирон бори дигар иҷораи аз ҳад гарон пардохт мекунанд.

Солҳост, ки иҷоракорон худро бо роҳҳои гуногун ва дар бисёр ҷойҳо бар зидди девонагии иҷора ташкил кардаанд. Вакти он расидааст, ки якчоя ва ошкоро ба дигаргунии куллии сиёсати ичора ва манзил даъват кунем. Биёед дар маъракаи интихоботи Бундестаг ширкат варзем ва инчунин як раъйи умумимиллиро барои раъйпурсии Берлин барои иҷтимоии Воновия, Deutsche Wohnen & Co. - барои ҳуқуқи асосии манзил ва тарҳи шаҳр дар асоси ҳамбастагӣ таъмин кунем!

Мо талаб мекунем:
* Сармояи иҷораи умумимиллӣ
* Корпоратсияҳои манзили ғайриманқул
* Хонаҳо барои ҳама

11 сентябр, мо мехоҳем дар Берлин сигнали қавӣ ирсол кунем.
Ба сиёсати ичора ва манзил неолиберал хотима дихед! Дар якҷоягӣ бо бисёр ташаббусҳои иҷорагирон, ҷамоатҳои хонагӣ, гурӯҳҳои сиёсии шаҳрӣ ва маъракаи "Expropet Deutsche Wohnen und Co", дар якҷоягӣ бо маъракаи яхбандии иҷора, бо иттифоқҳои касаба, ассотсиатсияҳои иҷорагирон ва иттиҳодияҳои иҷтимоӣ, мо иттифоқи васеъ ташкил мекунем.

Намоиши умумимиллӣ бояд бузург, баланд ва таъсирбахш бошад. Дар он ҷо бошед ва хабарро паҳн кунед!

Манзил ҳуқуқи инсон аст!
Ҷои зист мол нест!

