Κοινωνικοποιήστε την
Deutsche Wohnen & Co
Ενόσω οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν, μεγάλες εταιρείες
ακινήτων όπως η Deutsche Wohnen, η Vonovia και η Akelius and
Co αποκομίζουν αδιανόητα κέρδη. Αρνούμαστε να ανεχτούμε
άλλο αυτήν την κατάσταση: η καμπάνια μας Deutsche Wohnen
& Co enteignen («Κοινωνικοποιήστε την Deutsche Wohnen &
Co.») στοχεύει στην απαλλοτρίωση περισσότερων από 240.000
διαμερισμάτων που ανήκουν σε αυτές τις εταιρείες.
Ξεκινώντας από τα τέλη Φεβρουαρίου, χρειάζεται να
συγκεντρώσουμε περισσότερες από 200.000 υπογραφές μέσα σε
τέσσερις μήνες, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί δημοψήφισμα τον
Σεπτέμβριο του 2021. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε σχηματίσει
ομάδες με βάση τις γειτονιές σε όλη την πόλη για να οργανώσουμε
τη συλλογή υπογραφών.
Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την εκστρατεία μας και
να μάθετε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στα αγγλικά;
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
right2thecity@dwenteignen.de

&

Ποιοι είμαστε και τι θέλουμε:
Η πρωτοβουλία μας Deutsche Wohnen & Co enteignen
περιλαμβάνει τη συλλογή υπογραφών με αίτημα τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος. Στόχος μας είναι η απαλλοτρίωση του
στεγαστικού αποθέματος που ανήκει σε εταιρείες ακινήτων με
πάνω από 3.000 διαμερίσματα στο Βερολίνο. Επιθυμούμε να
περάσουν τα διαμερίσματα στη δημόσια περιουσία. Για να συμβεί
αυτό, επικαλούμαστε το άρθρο 15 του Συντάγματος (Grundgesetz),
το οποίο επιτρέπει την κοινωνικοποίηση της γης.
Γιατί να κοινωνικοποιήσουμε τις κατοικίες;
Εάν τα διαμερίσματά μας μπορούσαν να κοινωνικοποιηθούν,
οι τιμές των ενοικίων μας δεν θα καθορίζονταν πλέον με σκοπό
τον πλουτισμό των κτηματομεσιτικών εταιρειών. Αντίθετα, τα
ενοίκια θα μπορούσαν να μειωθούν ώστε να ανταποκρίνονται
πραγματικά στις αναγκαίες δαπάνες. Επιπλέον, οι ενοικιαστές
θα μπορούσαν να συμμετέχουν πολύ περισσότερο στη λήψη
σχετικών αποφάσεων.
Το κόστος για την κοινωνικοποίηση των διαμερισμάτων δεν
χρειάζεται να είναι μεγάλο. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Συντάγματος, το κόστος αποζημίωσης δεν καθορίζεται από την
τιμή αγοράς. Κάναμε τους σχετικούς υπολογισμούς: το κόστος της
απαλλοτρίωσης μπορεί να καλυφθεί από τα έσοδα ενοικίασης,
ώστε να μην υπάρξει καμία επιβαρύνση για τον προϋπολογισμό
του κρατιδίου του Βερολίνου.
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