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• Tüketicilere iy
• Çevre`ye iyi
i
• Hamburg`a iy
E.on`
• Vattenfall ve
dan baǧımsız

„Enerji tedariǧimin saǧlanmasında,
kendi çıkarları doǧrultusunda
hareket eden Vattenfall ve E.on
gibi șirketlerin yerine, demokratik
seçilmiș Hamburg Eyalet Meclisine
daha çok güvenim var.“
Hark Bohm, Yönetmen ve Senaryo Yazarı

HAMBURG İÇİN ŞEBEKELER
Hamburg`daki elektrik ve gaz şebekeleri, ve merkezi
ısıtma kaynakları yeniden Hamburg`un eline geçmeli!
Hepimiz evlerimize, iş yerlerimize ve ofislerimize elektrik ve ısı getiren bu şebekelere baǧlıyız. Ve şebekelerin
geliştirme ve dönüşümü olmaz ise, enerji devrimi daha
fazla yenilenebilinir enerjilerle ulaşılamaz hale gelir.
Vattenfall ve E.on`un Hamburg`daki şebekeleri
işletmesi üzerine yapılan sözleşmeler sonuna gelindi. Gelecek sözleşmelerdeki yeni verilen şebeke
lisanslarının yönetimini Hamburg şehri kendi üzerine
alabilir. Ayrıca su kaynakları zaten tamamen kent`in
elinde ve adil ücretler en iyi su kalitesini sunmaktadır.

BU YÜZDEN %100 YENIDEN SATIN ALIM
Varoluşun tedbiri: şebekelerin işletimi ve merkezi
ısıtma kaynaklarının şirketlerin çıkarları yerine kamu
yararına gelmesi saǧlanacak.
Enerji devrimi: Hamburg şirketler grubu`na
baǧımsız kalarak dağıtım aǧlarını ve enerji politikasını
geliştirmekte serbest olmakla daha fazla iklim koruması
ve daha adil ücretler saǧlanabilecektir.
Tüketici hakları: Vattenfall`ın şimdiye kadar merkezi ısıtma kaynaklarındaki kurduǧu daimi tekeli geri
alınacaktır.
Demokratik kontrol: Bir kent operatörü şeffafca
hesap vermek zorundadır.
Iyi ticaret: Hamburg şebekelerinin büyüklüǧü, güvenli
ve iyi gelirleri mümkün kılıyor. 2009`daki kanıtlanan ve
100 milyon Avro`yu geçmekte bulunan kazançlar, bu
vesileyle kamu`da kalacak.

NEDEN SENATO MODELİ DEĞİL?
Senato ve vatandaşlık 2012`de %25,1 katılım ile
Vattenfall ve E.on`un şebeke şirketlerinden memnun
olduklarını belirtti. Alış fiyatı: 543,5 milyon Avro.
Az etki için çok fazla para, iş politikası eskisi gibi
şirketler grubundan belirleniyor. Vattenfall ve E.on`un
atom ve kömür şirketler grubuna ait olduklarından,
enerji devrimi için güvenilinir ortaklar olamazlar.
keine glaubwürdigen Partner für die Energiewende.

MÜMKÜNAT
Başarılı referandum`da kent ve şirketler grubunun
arasındaki katılım anlaşması iptal edilecektir.
Şebekeleri uygun almakta ve kendisinin işletmesine
kent`in yasal ve anayasal hakkı vardır. Sanayi uygulamaya göre Vattenfall ve E.on yine de kentsel
devralınmasına karşılık vererek, mahkemelik olmakla
tehdit ediyor. Yine de bugüne kadar 170 il ve ilçe kendi enerji şebekeklerini başarıyla geri kazanmışlardır.
İşçilerininde devralma teklifi sayesinde, kent şebeke
işletimi ile ilgili tecrübe ve yetki`yi saǧlayacak, uzun
vade de güvenli iş yerleri sunacaktır.

EKONOMİK
Tüm Hamburglu şebeke şirketleri 2011´de toplam 1
milyar Avro ciro yapmıştır. Elektrik ve gaz`da iyi gelir
yasal korunmadadır. Merkezi ısıtma kaynaklarında
ücret ve kazançlar özgürce belirlenebilir.
NEDEN VATTENFALL VE E.ON ENERJİ ȘEBEKELERİNİ
DİȘLERİYLE VE PENÇELERİYLE SAVUNUYORLAR?

Çünkü enerji şebekeleri güvenilir ve kârlı işlerdir.

Geri alım deǧeri sözde 2 milyar Avro`dan daha düşük
olması gerekiyor. Kent dörtte hissesi için çok daha
fazla ödemiş bulundu.
Yeni kurulacak kamusal şirket, şebekeleri geri
alacaktır. Bu alım uygun bir yerel kredi ile
gerçekleştirelecektir. Faiz ve geri ödeme koşulları
şebeke işletiminin güvenli kazançlarından
uygulanacakdır. Senato`nun katılım modeline
göre deǧişik olan: yaklaşık olarak 25 sene sonra
şebekeler borçsuz şehir`in varlıklarına geçecektir.
Hamburg`un hane halkından ve tüketicilerinden ücret
alınmayacaktır.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
40 dan fazla kuruluş BİZİM HAMBURG – BİZİM
ŞEBEKEMİZ`i desteklemektedir. Bunun için de
Hamburg`un kiracı dernekleri, Kilise ve sosyal
kuruluşlar, doǧa dernekleri ve Hamburg tüketici
merkezi de dahildir.
Hep birlikte bu halk oylamasını kazanalım;
•

22 Eylül`de EVET oy`unuzu verin. Her bir
çekimser oy Vattenfall ve E.on`un birer oy daha
fazla kazanması demektir.

•

Dost ve akrabalarınızla konuşun.

•

Yapmış olduǧumuz bilgi aksiyon`larında bizi
destekleyiniz.

•

Kampanyalarımıza lütfen baǧışta bulununuz
– her bir destek bize yardım edecektir.

Hesap Bilgileri:
UNSER HAMBURG – UNSER NETZ e.V.
Hesap numarası: 20 41 758 300
Banka şube kodu: 430 609 67 (GLS Bank)
Konu: İsim ve adresiniz
Ne yazik ki, bağış fişi veremiyoruz, nedeni ise maliye`nin
görüşünde halk oylamasına destek, kamu yararına
sayılmamaktadır.

İLETİȘİM
UNSER HAMBURG - UNSER NETZ
Lange Reihe 29 / 20099 Hamburg
Sorularınızı bize iletin – cevap vermekten
memnuniyet duyarız.
E-posta: info@unser-netz-hamburg.de
Telefon: 040 - 600 387 - 16
www.unser-netz-hamburg.de

