إزدﻫﺎرﻛﻢ !! اﻧﻔﺠﺎرﻧﺎ !!
سكن بسعر معقول ؟ بالكاد يمكن الحصول عليه !! لكن ليس في مدينة يينا وﻻ في فايمار وﻻحتى في إرفورت
المستأجرين
ما يتم اﻻحتفاء به حاليا ً " ما يُعرف بإزدهار العقارات" في مقاطعة تورنغن  ،يعني بالنسبة لنا نحن
ِ
والمستأجرات ارتفاعا ً في أسعار اﻹيجارات .
ِ
إن أسعار اﻹيجارات قد ارتفعت منذ عام  2007وحتى عام  2015بنسبة  ، %26ففي مدينة يينا يكون
اﻻيجار بدون النفقات اﻻضافية ) تدفئة وخدمات المبنى( أعلى من المتوسط المنصوص عليه في وﻻية تورنغن.
كثير من الناس يتوجب عليهم دفع مبلغ كبير من دخلهم الشهري مقابل الحصول على السكن  ،كما لديهم خوف
كبير من أمر اﻹخﻼء أو اﻻنتقال الغير طوعي.
المرتحلون لديهم دائما ً مشكلة إيجاد المأوى أو المسكن .
في مدينة إرفورت  ،يينا و فايمار يصعب بشكل كبير ايجاد سكن بأسعار معقولة وخاصة لذوي الدخل
المحدود  ،الﻼجئين  ،الذين يسكنون لوحدهم وكذلك للمس ّنين … الخ.
المسؤولون عن هذا اﻷمر هم سوق العقارات الذي ينتهج المنطق الرأسمالي في تضخيم اﻷرباح  ،وكذلك
السلوك المتّبع في دفع المساكن باتجاه الخصخصة.
هذين اﻷمرين دفعا البلد باتجاه الخطر ،الذي يهدد الناس بدوره نحو اﻹخﻼء.
إن مسكننا الذي نعيش فيه ليس كائنا ً استثماريا ً  ،عقد مدن وﻻية تورنغن ليس عقدا ً من اﻷلماس.
لذلك عند السابع من شهر نيسان سيكون أول موكب لﻼيجارات في استرجاع البلد.

ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ؟ ﺳﺂﺧﺬ اﻟﺤﺮﻳﺔ إذاً !
 سننزل سويةً إلى الشارع ﻷننا ﻻ نرتضي مزيدا ً من نهج البيع والتسويق الذي تنتهجه الحكومة.تقر بحق الجميع في الحصول على سكن
نريد سياسة ﻻتفرش السجاد اﻷحمر للمستثمرين بل نريدها سياسة ّ
مناسب.
 سوف ننزل سوية إلى الشارع ﻷن مدننا تعني أكثر من مراكز مؤتمرات ،أو متاحف في الهواء الطلق أو حتىمواقع اقتصادية مع تقاطع للطرقات السريعة وعقد قطارات.
 سوف ننزل سويةً للشارع ﻷننا ﻻنريد أن يتحكم بنا مناطق استهﻼك محظور فيها شرب الكحول أو مناطقخطرة أو حتى عنصرية.
 نحن نريد أن نعيش بلد يتواجد فيه التعددية والتنوع بطابع غير تجاري نش ّكله بأنفسنا . نحن سوف ننزل للشارع  ،عندها تكون البلد ملكا ً لنا جميعا ً .موعدنا  07/04/2018 :الساعة الثانية عشر ظهرا ً في مدينة إرفورت عند ساحة ويلي برانت )ساحة محطة
القطارات الرئيسية(

