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Pe 11 septembrie 2021, vom ieși împreună pe stradă pentru dreptul nostru fundamental la locuință!

Chiriile sunt mult prea mari, apartamentele noi sunt greu de găsit. Situația locativă a multor chiriași s-a deteriorat dramatic în ultimii 10 ani. Fuga cu aur beton ne amenință casa.

În multe orașe, chiriile au explodat și există un deficit de locuințe. Din ce în ce mai mulți oameni trăiesc în condiții de locuință precare și își cheltuiesc încă jumătate din venituri pentru chirie. Ca să nu mai vorbim de cazarea inumană, forțată, comunitară (de masă) de urgență pentru persoanele fără adăpost și refugiați.

Criza chiriei și a locuințelor s-a intensificat în timpul pandemiei. Săracii s-au sărăcit. Bogații s-au îmbogățit. Speculațiile cu pământul și viața bună continuă și continuă. Grupuri de locuințe precum Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. și-au putut crește profiturile. Au plătit super dividende acționarilor în loc să plătească solidaritate pentru criză.

Majoritatea oamenilor din Germania închiriază. În marile orașe este de trei sferturi sau mai mult. Dar piața imobiliară lucrează împotriva lor și îngreunează viața multora. În cel mai rău caz, chiriașii vor fi evacuați și își vor pierde casa. Berlinenii s-au luptat pentru un plafon de chirie ca limitare a daunelor și o licărire de speranță. Creșterea chiriilor a fost oprită și chiriile excesive ar putea fi chiar reduse. Însă parlamentarii CDU și FDP au dus lobby-ul imobiliar la tribunal. Curtea Constituțională Federală a refuzat statelor federale dreptul de a adopta astfel de măsuri de limitare a daunelor. Doar guvernul federal ar putea face asta. Cu aceasta, plafonul de chirie de la Berlin a ieșit de pe masă. Mii de chiriași plătesc din nou chiriile supraevaluate.

De ani de zile, chiriașii s-au organizat într-o varietate de moduri și în multe locuri împotriva nebuniei chiriei. Este timpul să solicităm în comun și public o schimbare radicală de curs în politica de chirie și locuință. Să ne implicăm în campania electorală Bundestag și să oferim, de asemenea, vânt de coadă la nivel național pentru referendumul de la Berlin pentru a socializa Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - pentru un drept de bază la locuință și proiectarea orașului bazată pe solidaritate!

Cerem:
* Limita de închiriere la nivel național
* Corporații de locuințe adecvate
* Apartamente pentru toată lumea

Pe 11 septembrie, vrem să trimitem un semnal puternic la Berlin.
Pune capăt politicii neoliberale privind chiria și locuința! Împreună cu multe inițiative de locatari, comunități de case, grupuri politice urbane și campania „Exproprie Deutsche Wohnen und Co”, împreună cu campania de înghețare a chiriei, cu sindicatele, asociațiile de chiriași și asociațiile sociale, formăm o alianță largă.

Demonstrația la nivel național ar trebui să fie mare, puternică și impresionantă. Fii acolo și răspândește vestea!

Locuința este un drept al omului!
Spațiul de locuit nu este o marfă!


