ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
εναντια στην απωθηση και στην τρελλα των Ενοικιων
Πολλοι ανθρωποι στο Βερολινο χανουν την κατοικια τους, επειδη τα ενοικια διαρκως ακριβαινουν.
Ενοικιαζομενα σπιτια μετατρεπονται σε κερδοσκοπικες κατοικιες. Γειτονιες καταστρεφονται.
Κοινωνικες μη κερδοσκοπικες Υπηρεσιες και Μικροεπαγγελματιες δεν βρισκουνε πλεον χωρους που
να μπορουνε να τους πληρωσουνε. Οι αστεγοι διαρκως αυξανουνε. Ρατσισμος και κοίνωνικος
αποκλεισμος δυσκολευουνε επιπλεον την Ευρεση κατοικιας.
Ακομη και στα προαστεια δεν υπαρχουνε κατοικιες σε προσιτες τιμες. 74 % των ανθρωπων βλεπουνε
στα υψηλα Ενοικια τον κινδυνο να χασουνε την κατοικια τους η να φτωχυνουν.*
Σχεδον το μισο των ανθρωπουν που ζουνε σε κατοικια με Ενοικιο φοβουνται οτι στα επομενα δυο
Χρονια δεν θα μπορουν να διατηρησουνε την κατοικια τους.**

Αυτη Η Μιζερια ειναι τεχνητη!
Σε αυτη την κοινωνια οι κατοικιες καε οι δημοσιοι χωροι αντιμετωπιζονται σαν πηγη χρηματος.
Οι κατοικιες χρησιμοποιουνται ως Εμπορευματα, που ωφειλουνε να αυξησουνε το κερδος.
Ενα διαρκως αυξανομενο μερος του λαικου εισοδηματος πηγαινει για την πληρωμη του Ενοικιου. Οι
ανθρωποι ανταγωνιζονται μεταξυ τους για τις λεγομενες κοινωνικες κατοικιες που διαρκως
λιγοστευουνε. Αλλα η αξιοπρεπης κατοικια ειναι μια βασικη αναγκη και δικαιωμα του καθε ανθρωπου.
Γιαυτο τον λογο η Λογικη „το κερδος προηγειται των ανθρωπων“ πρεπει να καταργηθει.

Για μια πολη που θα υπαρχει Αλληλεγγυη!
• Για μια πολη που δεν λειτουργει ως Επιχειρηση, αλλα προσφερει χωρο σε ολους ανεξαρτητα απο
καταγωγηι, Γλωσσα, Ηλικια, Σωματικη η Διανοητικη Καθυστερηση η Εισοδημα.
• Για μια πολη οπου οι κατοικιες θα χτιζονται για τους ανθρωπους και οχι για το κερδος.
• Για μια πολη οπου οι ανθρωποι δεν θα χρειαζονται να ζουν σε ασυλα και σε αυτοσχεδιαζομενους
κακοκτισμενους χωρους.
• Για μια πολη οπου η κατοικια θα ειναι Αγαθο για ολους.
Απαιτουμε μια ριζικη Αλλαγη στιν Πολιτικη των Ενοικιων!

Να Αντισταθουμε!
Για την πολη μας θελουμε να αγωνιστουμε ολοι μαζι! Ο Ενας διπλα στον αλλον, με αλληλεγγυη,
ανεξαρτητα εαν ηδη αντιμετωπιζει το προβλημα η οχι. Ολο και περισσοτεροι ανθρωποι
αντιστεκονται σε επιτροπες βασης, σε διαφορες πρωτοβουλιες, ενωπιον των δικαστηριων η σε
διαδηλωσεις. Πολυ συχνα με Επιτυχια. Η Αντισταση αξιζει.

Ελατε στην ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙS 14. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΙS 2:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ POTSDAMER PLATZ!
Λαβετε μερος στις γειτονιες σας στις ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4. - 14. Απριλιου 2018.
www.mietenwahnsinn.info
* Μελετη των Caritas Ιανουαριος 2018
** Forsa-Επερωτηση Μαρτιος 2017

