رسد خواهد بود قیمت مواد غذای و انرژی در حال افزایش است .اجاره بها به طور فزاینده ای دشوار یم شود و منجر به
ی
مشکالت وجودی برای ر
تسلیحای ،انرژی ،نفت و مواد غذای سودهای میلیاردی
اکثیت مردم یم شود .در عی حال ،ررسکت های
دارند .عالوه بر این ،صندوق ویژه  100میلیاردی دولت فدرال وجود دارد  -همه چث تابع تسلیح مجدد است :دستاوردهای
"!اجتمایع ،مبارزه با گرسنگ جهای و حفاظت از آب و هوا .ما این را نیم پذیریم

پاسخ دولت فدرال بیش از هر چث تسکی دهنده ای برای ررسکت ها است .بسته های امدادی دولت برای مردم کشور ی
حت یک
.قطره هم نیست
.در برابر این ی
اعثاض اجتمایع فوری وجود دارد .ما باید به طور موثر متحد شویم

بخش بزرگ از جمعیت ،از جمله کارمندان ،دانشآموزان ،کارآموزان ،دانشجویان ،بیکاران ،مستمری بگثان ،خوداشتغالها و
ی
گسثده قرار داشتند
.بسیاری دیگر ،پیش از بحران کنوی در معرض تهدید

ی
بیشثی از فقر روبرو هستند
.مهاجران ،والدین مجرد ،ی خانمان ها ،افراد دارای معلولیت ،زنان *و افراد دگرباش با خطر

ما برای همه ما یک زندگ خوب یم خواهیم .ما طرفدار تنوع ،دموکرایس و همبستگ هستیم .ما یک مزیت آشکار در برابر راست
فمینیست و ی
ی
ی
.نشان یم دهیم و ر
اعثاضات آب و هوای هستیم
میلیتاریست و
بخش از مناقشات فعیل کارگری و مبارزات ضد

!ما ،اتحاد عمل کاسل " ی
اعثاض اجتمایع کاسل "یم خواهیم" :زمستان را گرم و کامل بگذرانید !سودجویان بحران پرداخت

ر
نمایش در  21اکتث  2022در کاسل بیایید !ساعت  5بعد از ظهر روبروی شهرداری
به نسخه

ی
جنسیت ،همجنسگرا هرایس ،میل گرایانه یا یهودستثانه صحبت یم کنند یا عمل
گروه ها و انتظار یای که به صورت نژادپرستانه،
.یم کنند ،کنار گذاشته یم شوند

:خواسته های ما

"!زمستان را گرم و کامل بگذرانید" 1.

:ما خواستار کمک فوری از طریق
!حذف اضافه بثین !سقف اجاره را معرف کنید !ممنوعیت قفل برق و گاز
سقف قیمت برای غذاهای اصیل
جثان تورم
دستمزد باالتر
مزایای اجتمایع باالتر

اجرای کامل الزامات تعرفه
سقف قیمت انرژی (از اوایل سال ) 2021برای خانوارهای خصویص و ررسکت های متوسط
"!هیچ سودی بر زندگ ما نیست" 2.
خدمات منافع عمویم (انرژی ،مسکن ،حمل و نقل محیل ،بهداشت ،و غثه )در مالکیت عمویم  -به طور دموکراتیک ی
کنثل شده
!و جلوگثی یم شود
ی
گسثش انرژی های تجدیدپذیر و گرمایش منطقه ای سث
ی
بیشث در انرژی های فسییل
بدون رسمایه گذاری و یارانه
"!سودجویان بحران تاوان بدهند" 3.
مالیات سنگی از ررسکت های بزرگ و دارای های بزرگ
مالیات بر سود معرف کنید
ی
تسلیحای (توقف تسلیح مجدد بوندسوهر ،نه نظایم سازی جامعه ،تحریم  2درصدی ناتو) 100
میلیارد برای ررسکت های

