
نن «همبسسسسستگی در گروپلینگسسسسن» در جسسسسستجوی کمیته ی مسسسسستاجرا
مستاجرانی سسست کسسه از وضسسعیت مسسسکن خسسود ناراضسسی هسسستند و

می خواهند برای تغییر این وضعیت قدم بردارند.

مسخخختاجران خانه هخخخای ونوویخخخا در گروپلینگخخخن خخخخود را

سازماندهی می کنند

تگی در گروپلینگسن» ن «همبس نن انجم تاجرا ما از فعالین کمیته ی مس
هستیم.

 تشسسکیل شسسده اسسست. در اینجسسا۲۰۱۸کمیته ی مسسستاجران از سسسال 
ازماندهی ود را س ن خ ا در محله ی گروپلینگ مستاجران شرکت ونووی
می کنند. ما تلشا می کنیم تا در کنار یکدیگر علیه افزایسسش هزینه هسسای

)، افزایسسش اجاره بهسساء پسسس از نوسسسازیNebenkostenجسسانبی مسسسکن (
) و سسسسسایر مشسسسسکلتا ایسسسسستادگی کنیسسسسم.Modernisierungخانه هسسسسا (

علوه براین، می خواهیم این رسوایی را افشاء کنیم که چگونه شرکت
نن مسسستاجران اشا بسسرای خسسود درآمسسدزایی می کنسسد. مسسا ونوویسسا به زیسسا
می خواهیم نشان دهیم که دیگر چنین وضعیتی را تحمل نخواهیم کسسرد

و اینکه عده ی زیادی همین وضع را دارند.

» برپا شسسده اسسستvoNO!viaاز مدتی پیش در سراسر آلمان کمپین «
و در آن انجمن مستاجران، وکل و گروه هایی مثل ما و  افراد مستقل
ا از شهرهای مختلف شرکت دارند. هدف ایسن کسارزار آن اسست کسه ب
کمک همدیگر مانع از آن شویم کسسه ونوویسسا از راه افزایسسش هزینه هسسای

نی ساختمان غیره سود کسب کند. جانبی و نوساز

آیا می خواهی با ما همراه شوی؟

 کمیته ی مسسستاجران در گروپلینگسسن را۲۰۲۱ما قصد داریم برای سسسال 
ایجاد کنیم. برای این هدف، در جستجوی کسانی هستیم کسسه بخواهنسسد



در این زمینه فعالیت کنند و همراه با ما ایسسن کسسارزار را در گروپلینگسسن
برپا کنند.

ار ن ک رای ای ند ب ته باش ادگی داش ه آم م ک انی داری ه کس از ب ا نی م
برنامه ریزی کنند، سازماندهی کنند یا با سایر مستاجران صحبت کننسسد
و به آن ها انگیزه بدهند تا خودشسسان را ازطریسسق مشسسارکت در کمیته ی
نن مستاجران قوی سازند. هدف ما رسسسیدن بسسه وضعیتی سسست کسسه در آ
نن کالیی بسرای سسودجویی نباشسد؛ تسا شسرکت  ها فضای زندگی و مسک
نتوانند ازطریق دللی و سودجویی، مردم را از خانه  های شان محسسروم

کنند. 

با ما تماس بگیرید.
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