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ב -11 בספטמבר 2021 נצא יחד לרחובות למען זכותנו הבסיסית לדיור!

דמי השכירות גבוהים מדי, קשה למצוא דירות חדשות. מצב הדיור של דיירים רבים הידרדר באופן דרמטי במהלך 10 השנים האחרונות. הריצה על זהב בטון מאיימת על הבית שלנו.

בערים רבות שכר הדירה התפוצץ ויש מחסור בדיור. יותר ויותר אנשים חיים בתנאי חיים מסוכנים ועדיין מוציאים מחצית מהכנסתם על שכר דירה. שלא לדבר על אירוח החירום הבלתי אנושי והכפייתי (המוני) לחסרי בית ופליטים.

משבר השכירות והדיור הלך והתעצם במהלך המגיפה. העניים נעשו עניים יותר. העשירים התעשרו. הספקולציות עם הארץ והחיים הטובים נמשכות ונמשכות. קבוצות דיור כמו דויטשה ווהן, וונוביה, LEG ושות 'הצליחו להגדיל את רווחיהן. הם שילמו דיבידנדים סופר לבעלי המניות במקום לשלם סולידריות על המשבר.

רוב האנשים ברחבי גרמניה שוכרים. בערים הגדולות זה שלושה רבעים או יותר. אבל שוק הדיור פועל נגדם ומקשה על רבים. במקרה הגרוע ביותר, דיירים יפונו ויאבדו את ביתם. הברלינאים נלחמו על תקרת שכר דירה כמגבלת נזקים וברק של תקווה. עליית דמי השכירות הופסקה וניתן אף להפחית את דמי השכירות. אבל חברי פרלמנט CDU ו- FDP לקחו את הלובי של הנדל"ן לבית המשפט. בית המשפט החוקתי הפדרלי שלל מהמדינות הפדרליות את הזכות לאמץ אמצעי הגבלת נזקים כאלה. רק הממשלה הפדרלית תוכל לעשות זאת. עם זאת מכסת השכירות בברלין ירדה מהשולחן. אלפי דיירים משלמים שוב שכר דירה במחיר מופקע.

במשך שנים הדיירים התארגנו במגוון דרכים ובמקומות רבים נגד טירוף השכירות. הגיע הזמן לקרוא במשותף ובפומבי לשינוי קורס קיצוני במדיניות השכירות והדיור. בואו להתערב במערכת הבחירות בבונדסטאג ולספק גם רוח לאומית ארצית לקראת משאל העם בברלין לחברת וונוביה, דויטשה ווהן ושות ' - למען זכות בסיסית לדיור ועיצוב העיר המבוסס על סולידריות!

אנחנו דורשים:
תקרת שכר דירה ארצית
תאגידי דיור לא ראויים
דירות לכולם

ב -11 בספטמבר, אנו רוצים לשלוח איתות חזק בברלין.
לשים קץ למדיניות השכירות והדיור הניאו -ליברלית! יחד עם יוזמות רבות של דיירים, קהילות בתים, קבוצות פוליטיות עירוניות וקמפיין "דויטשה ווהן אנד קו", יחד עם קמפיין הקפאת השכירות, עם איגודי עובדים, אגודות דיירים ועמותות חברתיות, אנו יוצרים ברית רחבה.

ההפגנה בפריסה ארצית צריכה להיות גדולה, רועשת ומרשימה. היו שם והפיצו את הבשורה!

דיור הוא זכות אדם!
מרחב מחיה אינו מצרך!

