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VI HAR INTE RÅD MED NYA HYRESCHOCKER!
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Att hyrorna höjs är redan nu mycket tungt för hyresgäster som drabbas hårt
av pandemin. Nu hotas vi av ännu värre hyreschocker som ett resultat av
regeringspartiernas, Centerns och Liberalernas direktiv till en utredning om
fri hyressättning i nybyggnationen utan förhandlingar och en hyreskommission med sikte på ännu högre hyror för lägenheter i bättre lägen och med
god standard. När dessutom inget görs åt att fastighetsägarna redan idag kan
chockhöja hyrorna efter renoveringar hotas vi av helt orimliga marknadshyror.
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Vi hyresgäster har inte råd. Coronan har lärt oss att trångboddhet är en
hälsorisk. När vi måste använda allt mer av våra pengar till hyran tvingas vi
också välja bort tandläkarbesök, barnens fritidsaktiviteter eller pizzeriabesöket.
Många kommer inte att kunna bo kvar. För fler bostäder kommer inte att
byggas. Det enda marknadshyror leder till är systematiskt ökande klassklyftor
och boendesegregation.
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Marknadshyror skulle innebära hyreshöjningar i genomsnitt med 50
procent i Stockholm och Göteborg och 30 procent i mindre städer enligt
en rapport av Ramböll. Moderaterna har motionerat om marknadshyra för
alla hyreslägenheter. Våra hem förvandlas till spekulationsobjekt för all
världens finanshajar.
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Nu växer en proteströrelse över hela landet. Blir vi tillräckligt många kan de
nya hoten om marknadshyra stoppas och ersättas av nya krav på en socialt
rättvis bostadspolitik som ger bostäder åt alla och ett tryggare samhälle.
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Den 18 april hade vi mer än 130 protester
i över 30 kommuner. Nu fortsätter kampen!
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