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Kamu kasalarındaki bütçe
açığı hepimizi etkiliyor
Okul ve üniversiteler virane durumunda. Kütüphane 
ve yüzme havuzları kapatılıyor. Yaşlı ve hastaların 
bakımında onur kırıcı tasarruf baskısı egemen. Birçok
bölgede anaokulu eğitmeni açığı var. Ulaşım, enerji
dönüşümü ve sosyal konut yapımına para ayrılmıyor.
Eğer sadece tasarruf politikası ile yönetilir ve biçimlen-
dirme olanağı neredeyse tamamen ortadan kalkarsa
demokrasi tehlikeye girer. 

Yoksulla zengin arasındaki
uçurum aşırı hızla derin-
leşiyor
Çocukların yedide biri Hartz IV'e muhtaç durumda
yaşıyor. Milyonlarca insan düşük ücretli işlerde 
çalıştırılıyor, düşük emekli maaşları yaşlılıkta 

yoksulluğa neden oluyor. Bu durum toplumsal 
birliğimizi yerle bir ediyor. Sonucun nereye varacağını
ABD'den öğrenebiliriz; yoksul varoşlar, yüksek suç
işleme oranı ve demir teller ve alarm cihazlarıyla 
donatılmış zengin semtleri...kamu kasaları boşaltıldı.

Bunun sorumlusu son 15 yılın hükümetleridir.
Başlangıçta znginlere ve tekellere verilen vergi 
hediyeleri daha sonra da banka ve yatırımcılar 
için dev kurtarma paketleriyle 

Halbuki yeteri kadar para var: Belediye bütçelerinde
2 trilyon Euro'luk açık var ama özel şahısların elinde
10 trilyon Euro toplanmış durumda. Ama mali krizin
faturası zenginlere değil yoksullara kesiliyor. 
Avrupa çapında emekçiler ücret ve sosyal haklardaki
kısıtlamalara maruz bırakılmış durumda. Zenginlerin
servetine ise dokunulmuyor ve krize rağmen servet-
leri gün be gün artıyor. 

Adil Paylaşım-Zenginlik vergilendirilsin!

Alternatif var:  
Artık gereğinden fazla servetin 
vergilendirilmesinin zamanı geldi. Biz;

Avrupa çapında koordineli olarak
hayata geçirilecek servet vergisi ve 
bir kerelik ödenecek servet harcı!

Dünya çapında vergi kaçakçılığı ve
vergi cennetleri ile kararlı mücadele!
talep ediyoruz.

Adil Paylaşımın tam zamanı!
Eğitim, bakım, sağlık, toplum, daha iyi kamu 
hizmetleri, sosyal konutlar ve ekolojik enerji 
dönüşümüne daha fazla para ayrılmasına 
ihtiyacımız var. Borçların kapanması ve 
yoksullukla mücadele için daha fazla mali 
esnekliğe ihtiyaç duyuyoruz. En önemlisi 
toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var!

'Adil paylaşım-zenginlik vergilendirilsin!'
çağrısını ya aşağıdaki linke tıklayıp internetten ya
da elinizdeki çağrı aracılığıyla imzalayabilirsiniz!
(www.umfairteilen.de)  
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Pasta son derece eşitsiz
dağıtılıyor: Servetin yüzde
35’i, halkın en zengin
yüzde 1’ine ait

14 Eylül'de yapılacak 
eylemlere siz de katılın!
Federal seçimlerden 8 gün önce 'Adil Paylaşım' talebi-
mizi Berlin'de bir insan zinciri ve Bochum'da büyük bir
eylem düzenleyerek duyulur ve görünür şekilde sokağa
taşıyacağız. 

Bochum'da servetin adaletsiz dağılımı en keskin
şekilde hissediliyor. En zengin Alman milyarderlerin
firmalarının merkezlerinin bulunduğu şehirde belediye
diğer birçok şehir gibi önemli kamu hizmetlerini yerine
getiremeyecek kadar yoksul ve borçlu. Yollar bozuk,
kültür ve spor merkezleri kapatılıyor, sosyal hizmet-
lerde kısıtlamaya gidiliyor. 'Yeter artık!' diyoruz.
politik kararların merkezi olan Berlin'de ise zenginliği
sembolik olarak adil paylaştırmak istiyoruz: Anaoku-
lundan üniversiteye kadar eğitime, iyi iş ve yerli
ücrete, sağlık ve bakıma, sosyal konutlara, enerji ve
suya, gençlik merkezlerin, toplumsal ve kültürel
alana... Çünkü ancak zenginler yoksul bir sosyal
devlette insanca yaşayabilirler!

14 Eylül'de Bochum'da yıldız
yürüyüşü var: 
Saat 11.30'da üç yerde; Merkezi tren istasyonundaki
Massenbergstraße'de, Jahrhunderthaus'ta ve Schau-
spielhaus'ta buluşuluyor. Bergbau-Museum'a yürüne-
cek ve orada kapanış mitingi yapılacak. 

Yine 14 Eylül'de Berlin'de
Adil Paylaşım Zinciri
oluşturulacak. 
Berlin'deki eylem saat 11.00'de Hackeschen Markt'ta
başlıyor. Oradan Regierungsviertel'e yürünecek. 
Yürüyüş sırasında değişik yaratıcı eylemlerle sembolik
olarak zenginliğin kamu hizmetlerine adil dağılımı
canlandırılacak. Regierungsviertel'de Adil Paylaşım
Zinciri oluşturulacak. 

Ayrıntılı bilgiyi Almanca olarak www.umfairteilen.de
ve www.pott-umfairteilen.de adreslerinden edinebi-
lirsiniz. 
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sokak adı ve ev numarası:

şehir adı ve kodu:

Adı, soyadı:

V.i.S.d.P.: C. Weßling, Bündnis Umfairteilen, c/o ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin. Entwurf: ZITRUSBLAU.de

Evet, 'Adil Paylaşım-Zengin-
lik Vergilendirilsin' çağrı-
sını destekliyorum. 
Aşağıda işaretlediğim materyalleri lütfen bana 
gönderin: 

______ sayıda Bildiri Berlin (Almanca)

______sayıda Bildiri Berlin (Almanca)

______sayıda Afiş Berlin (Almanca)

______sayıda Afiş  Bochum (Almanca)

sayıda Türkçe bildiri

Daha fazla materyal için: 
www.umfairteilen.de/material 

Materyallerimiz ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Ancak küçük bir bağış yaparsanız seviniriz.

Lütfen eylemle ilgili gelişmeleri email adresime 
gönderin: 

Eylemi aşağıdaki miktardaki bağışla desteklemek 
istiyorum.  

5         10         20         50         100                 €

(Bağışlar vergiden düşürülebilir.) 

Parayı benim banka hesap numaramdan kesebilirsiniz:

Bağışımı aşağıdaki hesap numarasına havale ediyorum: 
Attac Trägerverein e.V., KtoNr. 600 772 6102, GLS
Bank, BLZ 430 609 67, Spendenzweck: umfairteilen

Adil Paylaşım Birliği, Almanya çapında aşağıdaki
örgütler tarafından oluşturulmuştur: 
Der Paritätische Gesamtverband Sozialverband VdK
Sozialverband Deutschland SoVD Volkssolidarität
Arbeiterwohlfahrt Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft GEW Gewerkschaft Nahrung Genuss Gast -
stätten NGG DGB Jugend Koordinierungsstelle 
Gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen freier 
zusammenschluss von studentInnenschaften fzs
Attac Campact NaturFreunde Deutschland Katho -
lische Arbeitnehmer-Bewegung Kairos Europa
Alevitische Gemeinde Deutschland Föderation Demo -
kra tischer Arbeitervereine (DIDF) Bundesverband der
Migrantinnen in Deutschland e.V. Verbund der sozial-
kulturellen Migrantenselbstorganisationen Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik Vermögen -
steuer Jetzt Appell für eine Vermögensabgabe
medico international

Destek ve materyal 
isteme kuponu

Bu kuponu Adil Paylaşım Birliği 
Bündnis Umfairteilen

c/o ver.di Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10

10179 Berlin
adresine posta ile gönderin veya yandaki faks

numarasına fakslayın: Fax an 030 – 29 77 32 80

Çalışmalarımızı bağış yaparak 
destekleyebilirsiniz!
Eylemlerin örgütlenmesi para gerektiriyor. 
Bağışlarınızı aşağıdaki hesap numarasına havale
edebilirsiniz.
Attac Trägerverein e.V.
Konto 600 772 6102
GLS Bank, BLZ 430 609 67
Bağış amacı (Spendenzweck): umfairteilen
Bağışlarınızı vergiden düşürebilirsiniz. 
Bağışlar attac tarafından olduğu gibi Adil Paylaşım
Birliği'ne gönderilecektir.

Hesap numarası:

Banka hesabı sahibi:

Banka kodu: 

Tarih, imza:

Banka
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