المقاومة ضد القمع و جنون اليإجارات !!
 في برلين يإتم قمع الناس من منازلهم من خللا رفع اليإجارات. منارلا اليإجار يإتم تحويإلها الى مُلكيات. أحياء يإتم تدميرها . لم يإعد يإمكن للمرافق العامة و الصناع إيإجاد أماكن بأسعار قابلة للدفع. التشرد يإزداد. العنصريإة و التمييز يإصعبون عملية البحث عن منارلا. -حتى على أطراف المديإنة بات من الصعب إيإجاد منارلا بأسعار قابلة للدفع.

ما يإقارب  %75من الناس الذيإن يإعيشون في المانيا لديإهم خوف من خسارة منازلهم بسبب ارتفاع اليإجارات
او الوصولا الى حد الفقر

هذه المأساة لها نظام!!
في هذا المجتمع يإتم صنع النقود من خللا المنازلا و الماكن العامة ،حيث يإتم التعامل مع المنارلا وكأنها كأي سلعة
آخرى بحيث يإنبغي عليهم زيإادة الربج
دائما المزيإد من الدخل يإتم إنفاقه على اليإجار ،و لذلك يإتنافس المستأجريإن و المستأجرات على ما يإسمى بالمنازلا
الرخيصة او المنارلا الجتماعية والتي تعاني من نقص في العرض بسبب الطلب المترايإد عليها

“ لكن السكن الملئم هو حاجة أساسية كما انه حق لكل إنسان “
لذلك يإجب علينا تغيير هذا المفهوم ) الربحية من النسان (

من أجل مديإنة متضامنة!!
-

من أجل مديإنة ليست شكل من أشكالا التجارة ،بل مساحة حياة للجميع
بإستقللية عن الصل  -اللغة – العمر – الحتياجات الخاصة او الدخل …..
من أجل مديإنة منازلها للسكن و ليس لكسب الرباح.
من أجل مديإنة ل يإتوجب على الناس فيها السكن في مخيمات.
من أجل مديإنة تملك مساحة عيش جيدة للجميع.

نحن نطالب بتغيير جذري للمسار السياسي بما يإتعلق بسياسة المنازلا و اليإجارات!!

نحن نقاوم!!!
من أجل هذه المديإنة نريإد ان نقاتل حميعا متضامنين جنبا الى جنب إن كنا متأثريإن بما يإحدث او غير متأثريإن!

دائما هناك المزيإد و المزيإد من الناس اللذيإن يإنظمون أنفسهم من خللا مجتمعات المنازلا او عن طريإق جمعيات او
منظمات ،في المحاكم او عن طريإق المظاهرات و في أغلب الحيان بنجاح

المقاومة تستحق!!
إنضموا الى المظاهرة
14. April Ab 14:00 Uhr / Potsdamer Pltz
شاركوا في أحيائكم السكنية في اسبوع النشاطات في جميع أنحاء برلين
Von 4. Bis 14. April 2018
http://mietenwahnsinn.info/

