
Benzin  fiyatı  freninin  Mart'tan  Ocak'a  çekilmesi  
memnuniyetle  karşılanacak,  ancak  para  ay  sonuna
kadar dayanmayacak.  Fiyat  artışları  parayı  yiyor.  
Panolar  tamamen aşırı  yüklenmiştir.  Sıcak  bir  daire
giderek  daha  fazla  insan için  karşılanamaz  hale  
geliyor.

Mevcut  yardım  paketleri  yeterli  değil.

Birçoğu  için,  gelir  zaten  iki  yakayı  bir  araya  getir-
mek  için zar  zor  yeterli.  Her  şeyden  önce,  çok  
sayıda  emekli,  öğrenci, bekar  ebeveyn,  düşük  
maaşlı,  sosyal  yardımlı  veya  ALG  II/vatandaş  öde-
neği  olan  insanlar,  sığınmacılar  ve  göçmen aileler  
var.  Giderek,  orta  gelirli  ailelerin  de  başı  belaya  
giriyor. Sağlıklı  beslenme,  sıcak  ve  ekonomik  bir  
ev  temel  haklardır!
Bu  nedenle  kısa  vadede  şunları talep  ediyoruz: 

 Yardım  sosyal  olarak  adil  bir  şekilde  
 dağıtılmalıdır!                                       

Az  varsa,  daha  fazlasına  ihtiyacın  var!
    •  Acil  enerji  fiyatı  tavanı  •  Gaz  veya  
       elektrik  kesintilerine  izin  verilmez Ben!
       Hiçbir  tahliye  veya Kira  borcu  varsa  tahl     

iye!
Sendikalar,  toplumsal  örgütler  ve  Attaç  gibi  örgüt-
ler  bir  takım başka  taleplerde  bulundular.

Para  burada.
Bazı  şirketler  krizde  çok  büyük  karlar  elde  ediyor. 
Enerji şirketi  RWE'nin  karı  bu  yıl  5  ila  5,5  milyar  
avroya  çıkacak.
Avrupa'nın  en  büyük  petrol  şirketi  Shell,  yalnızca  
2022'nin  ikinci  çeyreğinde  karını  beşe  katlayarak  
18 milyar  dolara  çıkarmayı  başardı!
Borsalarda  enerji  ve  gıda  spekülasyonları yapılıyor.
Açlık  ve  enerji  yoksulluğu  ile  iyi  işler  yapılabilir.  
Bu  da fiyatları  daha  da  yukarı  çekiyor.

Zengin  ve  fakir  arasındaki  uçurum  Corona  krizin-
de  bile genişliyor.  En  zengin  10  Alman  korona  
pandemisindeydi varlıklarını  yaklaşık  125'ten  225  
milyar  avroya  çıkardı.  100  milyar  euro  daha  
aldılar.
Bu  yüzden  fazla  kar  vergisine  ihtiyacımız  var!

Kâr  fazlası  vergisi  ile  Almanya'daki  vergi  geliri,
vergi  
oranına  bağlı  olarak  101  milyar  Euro'ya  kadar  
daha yüksek  olabilir.  Bu  paraya,  gaz  ve  ısı  uzman
komisyonunun talep  ettiği  iyileştirmeler  için  acilen  
ihtiyaç  duyulacak.

Bir  enerji  fiyat  freni  sosyal  odaklı  ve  sosyal  ola-
rak  adil olmalıdır.  Bu  arada:  Birçok  Avrupa  ülkesi  
zaten  bir  fazla kazanç  vergisi  getirdi!

Düşük  gelirli  kişilerin  ısıtma  ve  işletme  maliyetler-
inin karşılanmasının  yolları  vardır.  Daha  fazla  bilgi  
için lütfen  ekteki  broşüre  bakın
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