Để cho một thành phố với giá
thuê hợp lý cho tất cả mọi người.
Các công ty bất động sản như Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius
và Co chịu trách nhiệm chính cho tình trạng điên cuồng về tiền
thuê nhà ở Berlin. Mô hình kinh doanh của bạn là lợi nhuận với
giá thuê ngày càng tăng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp
nhận điều đó nữa: Đối với một thành phố có giá thuê hợp lý cho
mọi người, chúng tôi muốn xã hội hóa hơn 240.000 căn hộ từ các
công ty bất động sản lớn, định hướng lợi nhuận - với cuộc trưng
cầu dân ý “Deutsche Wohnen & Co enteignen”.
Chúng tôi yêu cầu Thượng viện Berlin soạn thảo và thông qua một
đạo luật với nội dung sau:
•
•

ViSdP.: Anna Livia Plurabelle, Dubliner Straße 94, 13349 Berlin

•

Nhà cá nhân ,những hãng nhà có hơn 3000 căn hộ,thì càn phải
chuyển cho cộng đồng để thành tài sản chung theo luật 15
trong pháp luật.
Nhưng công ty đây được nhận tiền bồi thường khi chuyển các
căn hộ cho cộng đồng của những quận này .Và ,những căn hộ
này ,được giảm tiền thuê nhà.
Những căn hộ này chỉ do những người làm công tác cộng đồng
được phép quản lý để tránh khỏi vấn đề bị rơi vào tay những
cá nhân có ý đồ bóc lột tiền thuê nhà của dân .Những nhà này
sẽ được bảo vệ cho cộng đồng.

Đến hết tháng 7 ,hội đoàn chúng tôi trong các quận Berlin sẽ gom
chữ kí đễ ủng hộ việc „Volksbegehren“. Chúng tôi cần ít nhất 180
000 chữ kí để quyết định có nên bỏ phiếu chiến đấu cho mục
đích này không.

Ký ngay!

