
Негайно обмежити ціни
 
Тішить, що зниження цін на газ перенесено
вистачить до кінця місяця. Зростання
квартира стає непосильною для
Поточних пакетів допомоги недостатньо
зводити кінці з кінцями. Насамперед
людей з низькою заробітною платою
сімей мігрантів. Все частіше сім ї
Здорове харчування та тепле та
Тому ми вимагаємо у короткостроковій
• Допомога має розподілятися
• Хто мало має, той потребує більшого
• Негайне обмеження цін на енергію
• Не повинно бути вимкнення газу
• Жодних виселень або примусових
Профспілки, громадські організації
 
Гроші тут. 
Деякі корпорації одержують величезні
RWE цього року зросте до 5–5,5 
Найбільша нафтова компанія Європи
свій прибуток уп'ятеро до 18 мільярдів
На біржах спекулюють енергією
добрий бізнес. Це ще більше підвищує
Розрив між багатими та бідними
найбагатших німців збільшили свої
коронавірусу. Вони одержали додатково

 
Тому потрібен податок на надприбуток
При податку на надприбутки податкові
вищими, залежно від податкової
яких закликає експертна комісія
Гальмо цін на енергоносії має бути
До слова: Багато країн Європи вже
Для людей з низькими прибутками
експлуатацію. Для отримання додаткової
прикріплену листівку від 

 

 

Ми виступаємо разом за цю
 

-  Attac-Minden 
-  Minden – Für Demokratie und 
-  Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Minden
-  Tibet-Gruppe Minden-Porta
-  Ver.di-Regionalvorstand Minden
-  Zivilgesellschaftliches Bündnis 

Якщо Ви зацікавлені у роботі Attac
кожну 3-ту середу кожного місяця
Контакт: attac-minden@listen-
 
V.i.S.d.P.: B.Mehrhoff, Burgweg 24, 32423 Minden

обмежити ціни на енергоносії! 

газ перенесено з березня на січень, але все одно
Зростання цін з'їдає гроші. Тафелі повністю перевантажені
для дедалі більшої кількості людей. 
недостатньо. Для багатьох вже ледве вистачає

Насамперед, це стосується пенсіонерів, студентів
заробітною платою, соціальною допомогою або з ALG II/B
частіше сім'ї із середнім прибутком також потрапляють

тепле та доступне житло – основні права! 
короткостроковій перспективі: 

розподілятися соціально справедливим чином! 
потребує більшого! 

на енергію 
вимкнення газу та електрики! 

примусових виселень у разі заборгованості по
організації та організації, такі як Attac, висунули низку

одержують величезні прибутки в умовах кризи. Прибуток енерг
5,5 млрд євро. 

компанія Європи Shell лише у другому кварталі 2022 року
мільярдів доларів! 

енергією та продовольством. На голоді та енергетичній
більше підвищує ціни. 

бідними збільшується навіть під час коронавірусної
збільшили свої активи зі 125 до 225 мільярдів євро під
одержали додатково 100 мільярдів євро. 

надприбуток! 
надприбутки податкові надходження в Німеччині можуть бути

податкової ставки. Ці гроші можуть бути використані
комісія з газу та тепла. 
має бути соціально орієнтованим і соціально справедливим

Європи вже запровадили податок на надприбутки!
прибутками є способи відшкодувати свої витрати на

отримання додаткової інформації на цю тему, зверніть увагу

за цю ідею: 

Für Demokratie und Vielfalt e. V. 
Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Minden-Lübbecke  

Porta 
Regionalvorstand Minden-Lübbecke 

Zivilgesellschaftliches Bündnis Seebrücke-Minden     

роботі Attac-Minden, сердечно запрошуємо Вас
кожного місяця у BF, Alte Kirchstr. 11, 32423 Minden

-attac.de 
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все одно грошей не 
повністю перевантажені. Тепла 

вистачає прибутків, щоб 
студентів, батьків-одинаків, 

 ALG II/Bürgergeld, біженців та 
потрапляють у тяжке становище. 

заборгованості по квартплаті! 
висунули низку наступних вимог. 

Прибуток енергетичної групи 

 2022 року змогла збільшити 

енергетичній бідності робиться 

коронавірусної кризи. 10 
євро під час пандемії 

можуть бути на 101 млрд. євро 
використані для тих покращень, до 

соціально справедливим. 
надприбутки!  

витрати на опалення та 
зверніть увагу, будь ласка, на 

ємо Вас на наші зустрічі 
 BF, Alte Kirchstr. 11, 32423 Minden 


