
ПЕРЕРОЗПОДІЛ! 
Саме ми є 
рушійною 
силою 
економіки, та 
саме ми є 
тими, хто може 
щось змінити.
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ПРИХОДІТЬ НА ДЕМОНСТРАЦІЮ 12 ЛИСТОПАДА В БЕРЛІНІ!
Кожна заробітна плата, пенсійна система, система охорони здоров‘я та 
всі соціальні покращення, якими ми користуємось зараз, здобулися в 
минулому через боротьбу народу. Ніхто не створить для нас кращого 
світу, ми маємо створити його самі – разом та солідарно!
Незалежно від того, кваліфікований ви робітник чи займаєтесь домогосподарство, 
пенсіонер ви чи студент, медсестра чи біженець, студент чи стажер, безробітний 
чи бездомний – Обʼєднаємось! Виходимо на вулиці 12 листопада!

Оренда житла вже давно занадто дорога. Електроенергія також. Витрати на 
опалення стають непідйомними. Поход з дитиною у кіно відміняється. Масло 
більше 3€ та донер-кебаб як люксовий продукт  … Хто може це ще сплачувати!? 
Вони говорять про інфляцію у 8%, але ми помічаємо: дуже багато цін зросли 
вдвічі. Тільки не наші зарплати та пенсії! Фінансової допомоги по безробіттю 
Hartz 4 і так ніколи не вистачало не кажучи про те, щоб компенсувати інфляцію.
Нам залишається все менше і менше на життя. Найбільше страждають ті, 
хто вже живе в умовах бідності та незахищенності. На глобальній півночі, 
наприклад, багато людей мають нестабільні умови праці або зайняті в 
секторі з низькою заробітною платою. А населення на глобальному півдні 
страждає ще сильніше, де інфляція, наслідки кліматичної кризи та спекуляції 
сільськогосподарськи товарами мають ще вищі темпи розвитку. Ми розлючені. 
Ми хочемо покласти край такому складу економіки, який зосереджується на 
прибутках, а не на потребах людей і який знищує наші засоби до інсування!
Ми хочемо покласти край цій політиці, яка кожен раз спустошує наші 
кишені та ще хоче протиставити нас один одному! Ми хочемо кінця 
ізоляції Європи та безпечних маршрутів євакуації для біженців!
Нам потрібні рівні права для всіх людей! Нам потрібні більші зарплати, 
соціальні виплати та пенції - для гідного життя! Компанії електропостачання 
та нерухомості мають знаходитись під соціальним котролем! Вартість 
за оренду та опалення житла має буди доступною для кожного!

Наші вимоги:
• Обмеження ціни на електроенергію, опалення та оренду!
• Усуспільнення компанії нерухомості та енергетики!
• Запобігти додаткових витрат за газ! Ні - 

бідності заради ваших прибутків!
• Ні - примусовим виселеням, ні - відключеню газу та світла!
• Вищі зарплати, вищі пенсії, вищі соціальни виплати!
• Безкоштовний та якісний громадський транспорт!
• Необмежена можливість пересування для усіх!
• Заборона спекуляції та встановлення фіксованих цін на продукти 

харчування! Солідарне базове забезпечення для кожного!
• Економіка, орієнтована на загальне благо замість 

прибутків для корпорацій та багатів!


