Aufruf auf Hebräisch

יחד נגד פינוי תושבים ונגד השתוללות מחירי שכר הדירה
קריאה להפגנה בברלין ב 6-אפריל 2019
ההשתוללות במחירי שכר הדירה רק הולכת ומחמירה .עוד ועוד אנשים מוצאים בעל כורחם
מבתיהם ומפונים באמצעות הקפצה של מחירי שכר הדירה .חנויות שכונתיות ,בתי־עסק
מקומיים ומרקמי השכונות נהרסים .אנשים קופאים ברחובות בעוד בניינים עומדים ריקים .עם
זאת השנה החולפת עמדה גם בסימן מחאות ופעולות רבות־משתתפים מעודדות מאוד:
 25,000איש הפגינו בנחישות בברלין אפריל  2018נגד מחירי שכר הדירה הגבוהים ונגד פינוי
תושבים; אינספור שוכרות ושוכרים מתארגנים במסגרת וועדי בתים; מבנים נטושים נתפסו,
ופינויים בכוח נתקלו במחסום אנושי; בקרויצברג לראשונה בעולם התארגנויות שכונתיות מנעו
פתיחה של קמפוס גוגל .מחוזקים על־ידי הצלחות אלו ,נצא השנה לרחובות במלוא הכוח
להפגין בברלין .ביום זה מתקיימות במקביל הפגנות נגד השתוללות מחירי שכר הדירה ונגד
פינוי תושבים בערים רבות נוספות!

שוק־הדיור יוצר עוני – קורת־גג היא זכות־אדם בסיסית
אי־שוויון הזדמנויות לדיור נאות ולמרחב מחייה הולם אינו חוק טבע .הוא תוצאה של מסחור
של צורך אנושי בסיסי ביותר .לכן נצעד יחד אל יריד הדיור BERLINER IMMOBILIENMESSE
 ,2019למען יראו וייראו שדיור הוא לא מותרות – אלא זכות־אדם בסיסית!
כנגד עיר שהיא "גן עדן למשקיעים" עם מחירי שכר דירה שרק הולכים ומתייקרים ,עיר שבה
הדבר שלו כולם זקוקים שייך למעטים ,אנו מבקשים להציג תפיסה אחרת של לכידות
חברתית ,גיוון חברתי וסולידריות .אנו רוצים עיר:
●
●
●
●

שהיא אינה מודל עסקי ,אלא מרחב עירוני הפתוח לכולם ללא קשר לארץ מוצא ,שפה,
מגדר ,גיל או מצב בריאותי,
שבה בתים נבנים למען דיור ולא למען רווח כלכלי,
שבה אף אחד לא נאלץ לחיות במקלטי חירום ,במחנות או ברחוב,
ושבה חללי מגורים ,משאבי הקרקע והטבע הם נחלת הכלל.

לכן אנו דורשים שינוי מן היסוד של מדיניות הדיור וחילוט דירות מידיהן של חברות אחזקות
נדל"ן המכוונות רק כדי להשיג רווח לבעליהן .לבעית שוק הדיור נדרשים פתרונות המעדיפים
את רווחת הכלל.

נמשיך ונאבק!
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו להפגנה ב .06/04/2019-נתאסף בשעה  12:00ברחבה של
אלכסנדרפלאץ ,ומשם נצעד יחד אל יריד הדיור  Berliner Immobilienmesseשב-
.Eichenstraße/Arena
הצטרפו בהמוניכם וקחו חלק בשבוע המחאה החל בין ה 27-מרץ ל 06-אפריל .2019
יחד נוביל לשינוי!

