ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
من قبل أفراد من المستأجرين والمجموعات البرلمانية وا��حزاب
السياسية وغيرهم من ا��فراد ” ”Deutsche Wohnen & Coيتم
دعم مبادرة الملتزمين .يمكن للجميع المشاركة ومرحب بهم
لتعزيز التنشئة ا��جتماعية للشركات العقارية الكبيرة.
يتم دعم مبادرة ” “Deutsche Wohnen & Coمن قبل عدة
جهات مثل مبادرات المستأجرين والمجموعات السياسية
وايضا ا��حزاب والعديد من ا��فراد المتفانون .بإمكان الجميع
المشاركة ومرحب بهم من اجل تعزيز التنشئة ا��جتماعية الخاصة
بالشركات العقارية الكبيرة.

ﺑﺮﻟﲔ ﻟﺪﳞﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﲥﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
هي المسؤولة بشكل أساسي عن جنون ا��يجار في برلين
 Akelius and Coو  Vonoviaو  Deutsche Wohnenشركات
العقارات مثل نموذج عملك هو الربح مع زيادة ا��يجارات لدينا .لن
نقبل بعد ا��ن ما يلي :نريد إقامة ع��قات اجتماعية مع أكثر من
 240ألف شقة من شركات عقارية كبيرة موجهة للربح  -من
خ��ل المبادرة الشعبية „مصادرة دويتشه وونين وشركاه”.
اعتبارا من نهاية فبراير  ، 2021نحتاج إلى ما يقرب من  180ألف
ً
توقيع صالح في أربعة أشهر حتى يمكن التصويت على استفتاءنا
في سبتمبر .2021

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺒﻪ؟
نطالب مجلس الشيوخ في برلين بوضع وإقرار قانون بالمحتوى
التالي:
•

وف ًقا للمادة  15من القانون ا��ساسي  ،سيتم مصادرة
جمعيات ا��سكان الخاصة التي تمتلك أكثر من  3000شقة
ونقل ممتلكاتها إلى ملكية مشتركة

•

سيتم تعويض الشركات المتضررة بأقل بكثير من القيمة
السوقية

•

يتم إنشاء مؤسسة بموجب القانون العام تنص قوانين إدارة
المقتنيات على أنه � يجوز خصخصة الممتلكات بموجب
القانون العام

•

تدار الحيازات المملوكة بشكل مشترك مع المشاركة
الديمقراطية ل��غلبية من مجتمع المدينة والمستأجرين

ﻣﱴ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك؟
تقديم ا��ستفتاء 1

تجميع77،001
توقيعا من
ً
يونيو إلى أبريل 2019

تقدير تكلفة
مجلس الشيوخ
لشهر مارس 2018

بدء الحملة العامة
في أبريل 2018

ا��ستفتاء 2

التحقق من المقبولية
تجميع 180.000
القانونية من قبل مجلس الشيوخ
توقيع صالح
يوليو  - 2019سبتمبر  2020ر  26فبراير 25 -يونيو 2021

استفتاء 3

التصويت على استفتاء
س 26سبتمبر 2021

الحملة ا��نتخابية ل��ستفتاء
يونيو  -سبتمبر 2021

اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﳌﺎذا ﻣﺠﳣﻌﺎت؟
بحيث تظل ا��يجارات ميسورة التكلف

أرباحا من ارتفاع ا��يجارات .من خ��ل التنشئة ا��جتماعية  ،يمكن
ً
تخفيض  Vonovia und Coو  Deutsche Wohnenتحقق
شركات مثل ا��يجارات في شققنا �� ،نه عندئ ٍذ فقط سيتم دفع
التكاليف التي تم تكبدها بالفعل.

عملية التنشئة ا��جتماعية في
من أجل التنمية مدى الحياة.

مع فشل قانون _تغطية ا��يجار_ أمام المحكمة الدستورية
الفيدرالية  ،وصل جنون سوق ا��سكان إلى مستوى جديد .إن
الزيادات الكبيرة في ا��يجارات ودخولها حيز التنفيذ والطلبات
الرهيبة للسداد من الشركات العقارية تهدد وجود العديد من
واضحا مرة أخرى :فقط التنشئة
المستأجرين .لقد أصبح ا��مر
ً
ا��جتماعية والرقابة الديمقراطية على ا��سكان يمكن أن تسهم
في حل أزمة ا��سكان وتنميتها لتصبح موجهة نحو الصالح العام.

��ن المباني الجديدة )ا��جتماعية(
يجب أن تأخذ مكانها

تقوم شركات ا��سكان الخاصة الكبيرة ببناء مساكن قليلة أو
معدومة .هم أكثر عرضة لشراء الشقق القائمة ومن ثم زيادة
ا��يجار .يؤدي التنشئة ا��جتماعية إلى إنشاء شركة إسكان كبيرة
موجهة نحو الصالح العام يمكن أن تحفز البناء الجديد وتشكيله
اجتماعيًا.

��ننا نريد الحصول على جزء

أيضا في
الشفافية غير كافية ليس فقط في القطاع الخاص ولكن ً
قطاع ا��سكان الحكومي و� يُسمح للمستأجرين أن يكون لهم
رأي .مع التنشئة ا��جتماعية  ،سيتم توسيع المشاركة في القرار
والسيطرة على المستأجرين بشكل كبير.

ﻋﺪم اﳌﻼءﻣﺔ  -ﺻﻔﻘﺔ ﺟﻴﺪة
يمكن إعادة تمويل التعويض بالكامل من إيجار الشقق المجمعة� .
يجب أن تتحمل ميزانية و��ية برلين العبء من أجل ذلك .هذا أمر
نادرا ما يتم دفع ثمن العقارات بضربة واحدة  ،ولكن
طبيعي ً
تماماً :
يتم تمويلها في الغالب على المدى الطويل .يمكن أن تحصل و��ية
برلين على قرض من أجل التنشئة ا��جتماعية .يتم سداده على مدى
السنوات من دخل ا��يجار.

المجتمع محايد الميزانية

� تحدد المادة  15من القانون ا��ساسي مقدار ا��رتفاع الذي يجب
أن يكون عليه التعويض  ،ولكنها تتطلب توازنًا في المصالح .يقر
مجلس الشيوخ بالفعل أنه � يتعين تعويضه على أساس القيمة
السوقية .لكن ما إذا كان يتم تحقيق توازن عادل للمصالح يعتمد
على الضغط السياسي من السكان .سوف يبذل اللوبي العقاري كل
ما في وسعه لرفع التعويض.
يحسب „نموذج ا��يجار العادل” الخاص بنا التعويض على أساس
دخل ا��يجار الذي ستحققه الشقق بأسعار إيجارية عادلة بعد التنشئة
وبناء على ذلك  ،قد � يكون مبلغ التعويض أعلى من
ا��جتماعية.
ً
مجموع الفوائض التي يمكن أن تنتجها الشقق المملوكة للمجتمع
في ذلك الوقت في فترة زمنية معينة .وف ًقا لحساباتنا  ،ينتج عن
ذلك مبلغ تعويض قدره  8مليار يورو.

برلين مدينة مليئة بالتنوع ,نريد أن نحافظ عليها كما هي .لن
نتسامح مع أي نوع من التمييز أو العنصرية .سوق ا��سكان هو
أحد المجا��ت التي ينتشر فيها التمييز والعنصرية  ،وصعوبات
ا��سكان في برلين هي أكثر قسوة على ا��شخاص من الفئات
المهمشة.
لذلك إن التنشأئة ا��جتماعية ل��سكان لن تجعل ا��يجار في متناول
أيضا التمييز في هذا المجال.
الجميع فحسب  ،بل ستحارب ً

ل��سف  ،ليست كل التوقيعات هي نفسها

أكثر من  22٪من سكان برلين � يحملون الجنسية ا��لمانية.
نحن نؤمن أن عدم السماح لهذه المجموعة بالتصويت هو نقص
في الديمقراطية وأن هذه ا��جراءات غير صالحة .نحن نشجع
الجميع على التوقيع.
ع��وة على ذلك  ،توجد طريقة للجميع  -بغض النظر عن الجنسية
 للقيام بدورهم في مصادرة أكبر مالكي العقارات في برلين:معا
تحدث إلى جيرانك وأصدقائك وزم��ئك واجمع توقيعاتهم! ً
يمكننا بناء مدينة للجميع  ،وليس ل��قلية

ﺗﱪع اﻵن!
Mietenvolksentscheid e. V.
IBAN: DE10430609671179127400
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
Paypal:
paypal.me/pools/c/8d9XCuO5bo

ﻟﻠﺰﻤﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
المعلومات الحالية والتواريخ والنشرات ا��خبارية عن:
www.dwenteignen.de

/dwenteignen
@dwenteignen
dw_enteignen
0151 29106276

