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Vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, chúng ta sẽ cùng nhau xuống đường vì quyền cơ bản về nhà ở của chúng ta!

Giá thuê quá cao, khó tìm được căn hộ mới. Tình trạng nhà ở của nhiều người thuê đã xuống cấp trầm trọng trong hơn 10 năm qua. Việc chạy trên vàng bê tông đe dọa ngôi nhà của chúng tôi.

Ở nhiều thành phố, giá thuê đã bùng nổ và tình trạng thiếu nhà ở. Ngày càng có nhiều người sống trong điều kiện nhà ở bấp bênh và vẫn phải chi một nửa thu nhập cho việc thuê nhà. Chưa kể đến những nơi ở khẩn cấp vô nhân đạo, cưỡng bức của cộng đồng (hàng loạt) cho người vô gia cư và người tị nạn.

Cuộc khủng hoảng tiền thuê nhà và nhà ở gia tăng trong thời kỳ đại dịch. Người nghèo càng nghèo hơn. Người giàu ngày càng giàu hơn. Việc đầu cơ với đất đai và cuộc sống tốt vẫn tiếp tục diễn ra. Các nhóm nhà ở như Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. đã có thể tăng lợi nhuận của họ. Họ trả cổ tức siêu khủng cho các cổ đông thay vì trả công đoàn kết vì cuộc khủng hoảng.

Phần lớn người dân trên khắp nước Đức thuê nhà. Ở các thành phố lớn, con số này là ba phần tư trở lên. Nhưng thị trường nhà đất đang chống lại họ và khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn. Trong trường hợp xấu nhất, người thuê nhà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và mất nhà. Người Berlin đấu tranh đòi mức tiền thuê nhà như hạn chế thiệt hại và một tia hy vọng. Việc tăng giá thuê đã dừng lại và giá thuê quá cao thậm chí có thể được giảm xuống. Nhưng các nghị sĩ CDU và FDP đã đưa bất động sản ra tòa. Tòa án Hiến pháp Liên bang đã từ chối các quốc gia liên bang có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế thiệt hại như vậy. Chỉ có chính phủ liên bang mới có thể làm điều đó. Với điều đó, giới hạn tiền thuê ở Berlin là khỏi bàn. Hàng nghìn người thuê lại đang trả giá thuê cao ngất ngưởng.

Trong nhiều năm, những người thuê nhà đã tự tổ chức theo nhiều cách và ở nhiều nơi để chống lại sự điên cuồng của tiền thuê nhà. Đã đến lúc cùng nhau và công khai kêu gọi thay đổi căn bản chính sách tiền thuê nhà và nhà ở. Hãy tham gia vào chiến dịch bầu cử Bundestag và cũng tạo ra làn gió thuận lợi trên toàn quốc cho cuộc trưng cầu dân ý ở Berlin để xã hội hóa Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - để có quyền cơ bản về nhà ở và thiết kế thành phố dựa trên sự đoàn kết!

Chúng tôi yêu cầu:
* Giới hạn tiền thuê trên toàn quốc
* Các công ty nhà ở thích hợp
* Căn hộ cho mọi người

Vào ngày 11 tháng 9, chúng tôi muốn gửi một tín hiệu mạnh mẽ ở Berlin.
Chấm dứt chính sách tiền thuê nhà và nhà ở tân tự do! Cùng với nhiều sáng kiến cho người thuê nhà, cộng đồng nhà ở, các nhóm chính trị đô thị và chiến dịch “Deutsche Wohnen und Co” phù hợp, cùng với chiến dịch đóng băng tiền thuê, với các công đoàn, hiệp hội người thuê nhà và hiệp hội xã hội, chúng tôi tạo thành một liên minh rộng lớn.

Cuộc biểu tình trên toàn quốc nên quy mô lớn, rầm rộ và ấn tượng. Hãy ở đó và truyền bá thông tin!

Nhà ở là quyền của con người!
Không gian sống không phải là một món hàng!


