Cum vrem să trăim? Împreună pentru un oraș bazat pe solidaritate!
Iarna este încă sub semnul pandemiei, dar primăvara va veni în curând.
Timp pentru vise și viziuni, timp pentru protest și rezistență. Să luptăm împreună pentru un oraș
bazat pe solidaritate: Participați la Ziua acțiunii în domeniul locuinței 2021 pe 27 martie!
Ieșirea din criză

O casă demnă și sigură este un drept de bază pentru toate persoanele. În timp ce persoanele cu o
locuință pot rămâne acasă pentru a lupta împotriva pandemiei în solidaritate, persoanelor fără
adăpost și refugiaților le este imposibil să se protejeze de virus - atât de pe stradă, cât și spațiile de
cazare. Violența domestică, în mod special împotriva femeilor* este în creștere. În timp ce
companiile imobiliare continuă să genereze profituri ridicate, chiriașii sunt trimiși în șomaj sau își
pierd în totalitate locurile de muncă. Chiriile deja prea mari devin inaccesibile. De asemenea,
operatorii de afaceri mici se luptă să supraviețuiască. În timp ce statul sprijină întreprinderile mari
cu pachete de salvare în valoare de miliarde, scena culturală este blocată și locurile de întâlnire sunt
închise. Insecuritatea existențială devine regulă. Locurile de muncă sunt distruse. Spațiile pentru
inspirație, entuziasm și schimbare socială sunt puține și îndepărtate.
În criză, problema socială și, odată cu aceasta, criza chiriei și a locuințelor se agravează. Decalajul
dintre privilegiați și non-privilegiați este din ce în ce mai profund. Nu vom accepta asta.
Prin urmare, cerem:

1) Locuințe pentru toată lumea!
Cazarea persoanelor fără adăpost și a refugiaților în apartamente sau hoteluri!
Fără apartamente ținute libere! Legalizarea ocuparea locuințelor libere!
Mai multe locuri în spațiile de locuit destinate femeilor*!
Încetarea evacuărilor forțate, încetarea deconectărilor utilităților și încetarea anulării contractelor
de închiriere!
2) Anularea datoriilor la chirie!
Spații pentru locuit, pentru întreprinderi mici, pentru scena culturală și centre sociale sigure!
Fără subvenții pentru investitorii financiari sau cu chirii excesive!

3) Chirii mai mici – redistribuirea profiturilor!
Plafonarea chiriilor!
Redistribuirea profiturilor făcute pe durata crizei - folosirea taxelor pentru a depăși criza COVID19!
4) Încetarea speculațiilor – socializarea companiilor imobiliare private!
Spațiul de locuit și terenul nu trebuie să fie o marfă!

Luptăm împreună pentru un oraș bazat pe solidaritate
Orașul ca mediu de viață ar trebui să reflecte nevoile noastre. Avem nevoie de un oraș în care
fericirea și viața celor mulți să conteze mai mult decât foamea de putere și bogăție a celor puțini.

În ciuda pandemiei, există alternative la situația actuală. Luptăm alături de campania „Expropriați
Deutsche Wohnen & Co.!” pentru socializarea grupurilor imobiliare. Susținem cererile pentru
plafonarea chiriei la nivel național. Salutăm munca Asociațiilor de locatari și susținem înființarea
sindicatelor de locatari și a altor forme de organizare de jos. Suntem de partea tuturor grupurilor
care luptă pentru un oraș anti-rasist, feminist, fără bariere și orientat spre justiție climatică.
Propunem ca luptele noastre să se reunească. Să ne conectăm pentru a modela împreună acest
oraș!
Pe lângă problema închirierii și a locuințelor, ne întrebăm: Cum vrem să trăim împreună?
Într-un oraș
… cu posibilitatea ca fiecare să trăiască așa cum și-ar dori ea/el …
cu o distribuție echitabilă a resurselor și
Cu respect, cultură și spații pentru diversitatea noastră…
cu un tratament respectuos al mijloacelor noastre de trai…

Să visăm și să creăm posibilități pentru a construi un oraș solidar împreună!

Ne vedem la Housing Action Day 2021!

