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11 Eylül 2021'de temel konut hakkımız için hep birlikte sokaklara döküleceğiz!

Kiralar çok yüksek, yeni daire bulmak zor. Birçok kiracının konut durumu son 10 yılda çarpıcı biçimde kötüleşti. Beton altına kaçış evimizi tehdit ediyor.

Birçok şehirde kiralar patladı ve konut sıkıntısı var. Giderek daha fazla insan güvencesiz konut koşullarında yaşıyor ve hala gelirlerinin yarısını kiraya harcıyor. Evsizler ve mülteciler için insanlık dışı, zorunlu topluluk (kitle) acil barınma olanaklarından bahsetmiyorum bile.

Pandemi döneminde kira ve konut krizi yoğunlaştı. Fakir daha da fakirleşti. Zenginler daha zengin oldu. Arazi ve iyi yaşamla ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. gibi konut grupları karlarını artırmayı başardı. Kriz için dayanışma ödemek yerine hissedarlara süper temettüler ödediler.

Almanya genelinde insanların çoğunluğu kiralıyor. Büyük şehirlerde dörtte üç veya daha fazladır. Ancak konut piyasası onların aleyhine çalışıyor ve birçokları için hayatı zorlaştırıyor. En kötü durumda, kiracılar tahliye edilecek ve evlerini kaybedecekler. Berlinliler, hasar sınırlaması ve bir umut ışığı olarak kira üst sınırı için savaştı. Kiralardaki artış durduruldu ve aşırı kiralar bile düşürülebildi. Ancak CDU ve FDP milletvekilleri emlak lobisini mahkemeye verdi. Federal Anayasa Mahkemesi, federal eyaletlerin bu tür zarar sınırlama önlemleri alma hakkını reddetmiştir. Bunu sadece federal hükümet yapabilirdi. Bununla birlikte, Berlin kira tavanı masadan kalktı. Binlerce kiracı yine pahalı kiralar ödüyor.

Kiracılar yıllardır kira çılgınlığına karşı çeşitli şekillerde ve birçok yerde kendilerini örgütlediler. Kira ve konut politikasında köklü bir rota değişikliği için ortak ve alenen çağrı yapmanın zamanı geldi. Federal Meclis seçim kampanyasına katılalım ve ayrıca Berlin referandumunun Vonovia, Deutsche Wohnen & Co.'yu sosyalleştirmesi için ülke çapında bir arka rüzgar sağlayalım - temel bir barınma hakkı ve şehrin dayanışmaya dayalı tasarımı için!

Talep ediyoruz:
* Ülke çapında kira üst sınırı
* Kamulaştırılan konut şirketleri
* Herkes için daireler

11 Eylül'de Berlin'e güçlü bir sinyal göndermek istiyoruz.
Neoliberal kira ve konut politikasına son verin! Birçok kiracı girişimi, ev toplulukları, kentsel siyasi gruplar ve “Müsadere Deutsche Wohnen und Co” kampanyası ile birlikte kira dondurma kampanyası, sendikalar, kiracı dernekleri ve sosyal derneklerle birlikte geniş bir ittifak oluşturuyoruz.

Ülke çapındaki gösteri büyük, gürültülü ve etkileyici olmalıdır. Orada ol ve haberi yay!

Konut bir insan hakkıdır!
Yaşam alanı bir meta değildir!



