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نحن من نحافظ عىل النظام واالستقرار ونحن من نستطيع تغيريه.
الحد األدىن لألجور ،نظام التقاعد ،الحق يف الرعاية الصحية ،وغريها الكثري من التغيريات االجتامعية يف التاريخ مل تنجح
إال نتيجة لنضال قاعدي من األسفل ..لن مينحنا أحد عاملا أفضل ،البد أن نأخذ األمور بأيدينا – نتضامن ونعمل معا!
املوظفون واملوظفات ،العامل والعامالت ،املتقاعدون واملتقاعدات ،الطلبة والطالبات ،املمرضون واملمرضات ،الالجئون
والالجئات ،املتدربون واملتدربات ،العاطلون والعاطالت عن العمل ،املرشدون واملرشدات ،وكل من يعمل دون أجر :
فلنوحد قوانا !
نوفمرب
12
يوم
الشوارع
ولننزل إىل
!
ندفع الكثري من ميزانيتنا يف اإليجارات والكهرباء .تكاليف التدفئة أصبحت غري محتملة .نلغي الخروجات والفسح
مع األطفال لتوفري بعض املال .سعر الزبدة يزيد عن  3يورو والكباب أصبح منتج فاخر  ...من ميكنه/ا تحمل تكاليف
كهذه!؟ إنهم يتحدثون عن تضخم بنسبة  8يف املائة ،لكن ما نراه يوميا هو تضاعف األسعار .يف نفس الوقت ،تظل
الذي يتحدثون عنه ال يع ّوض هذا ““Bürgergeldمل يكن أبدا كافيا والـ . Hartz 4رواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية كام هي
التضخم .ميزانيتنا تتقلص كل يوم .واملترضرون هم دامئا من يعيشون بالفعل يف فقر وانعدام األمن ،مثل الكثري يف العاملة
غري املستقرة أو القطاع منخفض األجور يف الشامل العاملي .أما أخوتنا وأخواتنا يف الجنوب العاملي فهم يعانون من اوضاع
أكرث قسوة حتى ،وملعدالت تضخم أعىل وتأثريات أكرث حدة ألزمة املناخ واملضاربة عىل السلع الزراعية واملواد الخام .
نحن غاضبون .بدال من اقتصاد يدمر سبل عيشنا ألجل زيادة أرباح الرشكات واألثرياء ،نريد اقتصادا أولويته.
حتياجات الناس .نريد أن ننهي هذه السياسة التي ترتكنا وحدنا مع التكاليف والعواقب  -والتي تريد أن.
تحرضنا ضد بعضنا البعض .نريد إنهاء عزلة أوروبا .نريد فتح الحدود لالجئني وتوفري طرق هروب آمنة.
نريد حقوق متساوية لجميع البرش!
نريد أجورا أعىل ،وتأمينات وضامنات اجتامعية أعىل ،ومعاشات تقاعدية أعىل – نريد حياة كرمية !
يجب وضع رشكات الطاقة والعقارات تحت السيطرة االجتامعية .يجب
أن تكون تكاليف اإليجار والتدفئة يف متناول الجميع !

مطالبنا
 تحديد سقف ألسعار الكهرباء والتدفئة واإليجارات امللكية املجتمعية لرشكات العقارات والطاقة ال للفقر من أجل زيادة األرباح ال للطرد من البيوت ،ال لقطع الكهرباء والغاز زيادة األجور ،زيادة معاشات التقاعد ،زيادة التأمينات والضامنات االجتامعية وسائل نقل عام مجانية ومحرتمة حرية التنقل املطلقة وفتح الحدود للجميع منع املضاربة ،تثبيت أسعار املواد الغذائية! ضامن االحتياجات األساسية للجميع -اقتصاد ألجل الصالح العام بدال من زيادة أرباح الرشكات واألثريا

