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połączenie

11 września 2021 r. wyjdziemy razem na ulice po nasze podstawowe prawo do mieszkania!

Czynsze są zdecydowanie za wysokie, trudno o nowe mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa wielu najemców dramatycznie się pogorszyła w ciągu ostatnich 10 lat. Gorączka betonowego złota zagraża naszemu domowi.

W wielu miastach czynsze eksplodowały i brakuje mieszkań. Coraz więcej ludzi żyje w niepewnych warunkach mieszkaniowych i nadal połowę swoich dochodów wydaje na czynsz. Nie wspominając już o nieludzkim, przymusowym (masowym) miejscu zakwaterowania dla bezdomnych i uchodźców.

Kryzys czynszowy i mieszkaniowy nasilił się podczas pandemii. Biedni ubożeli. Bogaci się bogacili. Spekulacja ziemią i dobrym życiem trwa i trwa. Grupy mieszkaniowe, takie jak Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co., mogły zwiększyć swoje zyski. Wypłacili akcjonariuszom super dywidendy zamiast solidaryzować się z kryzysem.

Większość ludzi w całych Niemczech wynajmuje. W dużych miastach jest to trzy czwarte lub więcej. Ale rynek mieszkaniowy działa na ich niekorzyść i utrudnia życie wielu osobom. W najgorszym przypadku lokatorzy zostaną eksmitowani i stracą dom. Berlińczycy walczyli o ograniczenie czynszu jako ograniczenie szkód i promyk nadziei. Podwyżka czynszów została zatrzymana, a nadmierne czynsze mogły zostać nawet zredukowane. Ale posłowie CDU i FDP pozwali lobby nieruchomości do sądu. Federalny Trybunał Konstytucyjny odmówił krajom związkowym prawa do przyjęcia takich środków ograniczających szkody. Tylko rząd federalny mógł to zrobić. W związku z tym berliński limit czynszu był poza stołem. Tysiące najemców znów płaci zawyżone czynsze.

Najemcy od lat organizowali się na różne sposoby i w wielu miejscach przeciwko szaleństwu czynszów. Czas wspólnie i publicznie wezwać do radykalnej zmiany kursu w polityce czynszowej i mieszkaniowej. Zaangażujmy się w kampanię wyborczą do Bundestagu, a także zapewnijmy ogólnokrajowy wiatr w berlińskim referendum, aby uspołecznić Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - o podstawowe prawo do mieszkania i projekt miasta oparty na solidarności!

Żądamy:
* Ogólnokrajowy limit czynszu
* Wywłaszczone korporacje mieszkaniowe
* Apartamenty dla każdego

11 września chcemy wysłać silny sygnał w Berlinie.
Koniec z neoliberalną polityką czynszową i mieszkaniową! Wraz z wieloma inicjatywami lokatorskimi, wspólnotami domowymi, miejskimi grupami politycznymi oraz kampanią „Wywłaszczanie Deutsche Wohnen und Co”, wraz z kampanią zamrożenia czynszów, ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami lokatorów i stowarzyszeniami społecznymi, tworzymy szeroki sojusz.

Ogólnopolska demonstracja powinna być duża, głośna i efektowna. Bądź tam i rozpowszechniaj informacje!

Mieszkanie jest prawem człowieka!
Przestrzeń życiowa to nie towar!


