Să expropriem
Deutsche Wohnen
și altele!
Dezvoltatori imobiliari ca Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius
și alții fac profituri uriașe cu chiriile noastre. Nu mai acceptăm
asta: Vrem să socializăm mai bine de 240.000 de locuințe ale
corporațiilor imobiliare în cadrul referendumului „Deutsche
Wohnen & Co. enteignen“ (Să expropriem Deutsche Wohnen și
altele!).
De la începutul lui februarie, pentru următoarele patru luni,
trebuie să strângem 170.000 de semnături ca în septembrie
2021 Senatul Berlinului să supună la vot referendumul. Pentru
a atinge acest țel am înființat echipe de cartier care vor organiza
strângerea semnăturilor în întregul oraș.
Vrei să afli mai multe despre campania noastră și despre cum
poți participa în limba română? Trimite-ni un e-mail la
right2thecity@dwenteignen.de

&

Cine suntem și ce vrem?
Noi de la inițiativa „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ (Să expropriem
Deutsche Wohnen și altele!) strângem semnături pentru un referendum.
Scopul nostru constă în exproprierea fondului imobiliar al marilor
corporații imobiliare care au peste 3.000 de locuințe în Berlin. Vrem ca
aceste locuințe să intre în proprietate publică. Invocăm articolul 15 al
constituției germane care face posibilă socializarea terenurilor.
De ce socializarea?
Companii ca Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius și altele sunt
responsabile pentru absurdul de pe piața imobiliară din Berlin. Modelul
lor e să facă profit pe baza chiriilor noastre crescânde. Numai când
gestionăm fondul imobiliar în mod democratic și în folosul societății
putem pune capăt crizei imobiliare.
Dacă locuințele s-ar afla în proprietate publică, chiriile noastre nu ar
mai servi la finanțarea profiturilor companiilor imobiliare. Mai degrabă
chiriile ar putea fi scăzute și din ele s-ar finanța numai costurile reale
ale locuirii. În plus, chiriașii și chiriașele ar fi implicate mult mai mult în
luarea deciziilor.
Socializarea locuințelor nu e neapărat scumpă. Conform cu articolul 15
al constituției germane despăgubirea pentru proprietari poate fi și sub
prețul de piață. Am făcut calculul: Costurile exproprierii pot fi acoperite
din veniturile din chirii. Bugetul landului Berlin nu va suferi în urma
exproprierii.
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