ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ενάντια στην απώθηση και στην τρέλλα των ενοικίων
Πολλοί άνθρωποι στο Βερολίνο χάνουν την κατοικία τους, επειδή τα ενοίκια διαρκώς
ακριβαίνουν. Ενοικιαζόµενα σπίτια µετατρέπονται σε κερδοσκοπικές κατοικίες, γειτονιές
καταστρέφονται. Κοινωνικές µη κερδοσκοπικές υπηρεσίες και µικροεπαγγελµατίες δεν
βρίσκουν πλέον χώρους που να µπορούν να τους πληρώσουν. Οι άστεγοι διαρκώς αυξάνουν.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός και ο ρατσισµός δυσκολεύουν επίσης την εύρεση κατοικίας. Ακόµη
και στα προάστεια δεν υπάρχουν κατοικίες σε προσιτές τιµές. Το 74% των ανθρώπων βλέπουν
στα υψηλά ενοίκια τον κίνδυνο να χάσουν την κατοικία τους ή να φτωχύνουν.* Σχεδόν το µισό
των ανθρώπων που ζούν σε κατοικία µε ενοίκιο φοβούνται ότι στα επόµενα δύο χρόνια δεν θα
µπορούν να διατηρήσουν την κατοικία τους.**
Αυτή η µιζέρια είναι τεχνητή!
Σε αυτή την κοινωνία οι κατοικίες και οι δηµόσιοι χώροι αντιµετωπίζονται σαν πηγή χρήµατος.
Οι κατοικίες χρησιµοποιούνται ως εµπορεύµατα που στοχεύουν να αυξήσουν το κέρδος. Ένα
διαρκώς αυξανόµενο µέρος του λαϊκού εισοδήµατος πηγαίνει για την πληρωµή του ενοικίου. Οι
άνθρωποι ανταγωνίζονται µεταξύ τους για τις λεγόµενες κοινωνικές κατοικίες που διαρκώς
λιγοστεύουν. Διότι η αξιοπρεπής κατοικία είναι µια βασική ανάγκη και δικαίωµα του κάθε
ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο η λογική: ¨το κέρδος προηγείται των ανθρώπων¨ πρέπει να
καταργηθεί.
Για µια πόλη που θα υπάρχει αλληλεγγύη!
•
•
•
•

Για µια πόλη που δεν λειτουργεί ως επιχείρηση, αλλά προσφέρει χώρο σε όλους,
ανεξάρτητα από καταγωγή, γλώσσα, ηλικία, σωµατική βλάβη, διανοητική καθυστέρηση
ή εισόδηµα.
Για µια πόλη όπου οι κατοικίες θα χτίζονται για τους ανθρώπους και όχι για το κέρδος.
Για µια πόλη όπου οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να ζούν σε άσυλα και
αυτοσχεδιαζόµενους κακοχτισµένους χώρους.
Για µια πόλη όπου οι κατοικία θα είναι αγαθό για όλους.

Απαιτούµε µια ριζική αλλαγή στην πολιτική των ενοικίων!
Να αντισταθούµε!
Για την πόλη µας θέλουµε να αγωνιστούµε όλοι µαζί! Ο Ένας δίπλα στον άλλον, µε αλληλεγγύη,
ανεξάρτητα αν κάποιος αντιµετωπίζει ήδη το πρόβληµα ή όχι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αντιστέκονται σε επιτροπές βάσης, µε διάφορες πρωτοβουλίες, ενώπιον των δικαστηρίων ή µε
διαδηλώσεις. Πολύ συχνά µε επιτυχία. Η αντίσταση αξίζει!
Ελάτε στην ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ
POTSDAMER PLATZ!
Λάβετε µέρος στις γειτονιές σας στις ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4 – 14 Απριλίου 2018.
* Μελέτη των Caritas Ιανουάριος 2018
** Forsa-Επερώτηση Μάρτιος 2017

