
PLATTFORM för demonstrationen 18 september 2021

Kampen mot höga marknadshyror fortsätter

Att Januariöverenskommelsens förslag om fri hyressättning i nyproduktion har fallit är en viktig 

delseger för den växande proteströrelsen mot marknadshyra bland landets tre miljoner hyresgäster

och övriga medborgare. 

Men både detta förslag och  den s k Hyreskommissionens förslag om ökade lägeshyror som ingick

i  punkt 44 kan tas upp igen efter nästa val. Hotet om marknadshyror kvarstår och protesterna 

måste fortsätta.

Status quo är ingen lösning. Vi är många som har fått nog av en skriande bostadsbrist med 

hemlöshet, trångboddhet, snabbt tilltagande boendesegregation, ombildningar och en utveckling 

där våra bostäder har förvandlats till spekulationsobjekt på en globaliserad finansmarknad.

Som hyresgäster lever vi idag med konsekvenserna av en avvecklad bostadspolitik som också på 

ett orimligt sätt har ökat våra boendekostnader jämfört med ägt boende. Även dagens höga 

presumtionshyror i nyproduktionen, fastighetsägarnas fria hyressättning med skyhöga 

hyreshöjningar efter renoveringar av tomställda lägenheter och ökade lägeshyror efter så kallad 

systematisk hyressättning innebär en utveckling mot orimligt höga hyror.

Inte minst de miljonprogramsområden som tidigare privatiserats är idag heta spekulationsobjekt för

nya fastighetsbolag som ägs av all världens riskkapitalister och kapitalförvaltare.

Att bolag som Vonoviaägda Hembla och Victoria Park till och med har välkomnats som 

associerade medlemmar av Sveriges Allmännytta är en slående bekräftelse på den svidande kritik 

som FN:s tidigare bostadsrepresentant Leilani Farha har riktat mot även den svenska regeringen 

för att ha överlämnat bostadspolitiken till den globaliserade finansmarknaden.

Sverige behöver en helt ny och social bostadspolitik som utgår från att bostaden faktiskt är en 

grundlagsskyddad mänsklig rättighet och inte en handelsvara. 

Vi behöver omedelbart en Lex Hembla som sätter sätta stopp för den bostadsspekulation med 

privatiserad allmännytta som drivs av uselt underhåll och skyhöga renoveringshyror utan något 

som helst inflytande för hyresgästerna. En lag som i stället kan bana väg för en 

återkommunalisering. För att hyresrätten åter ska bli en trygg bostad krävs att en allmännyttig och 

hyresnormerande allmännytta återupprättas, som också måste bygga på ett verkligt inflytande för 

hyresgästerna. 

 

Från att i dag vara en boendeform som grovt och systematiskt missgynnas jämfört med ägda 

boendeformer (som fått ROT-, RUT- och ränteavdrag och borttagen fastighetsskatt m.m.) måste 



allmännyttiga hyresrätter av både sociala skäl och klimatskäl tvärtom bli en prioriterad boendeform.

 

Liksom på 1960-talet måste bostadsbristen byggas bort och det gamla bostadsbeståndet 

renoveras. Det krävs en statlig bostadspolitik som i samarbete med kommunerna och inte minst de

boende själva kan garantera alla rätten till en god och klimatsmart bostad till en hyra som är möjlig 

att betala. 

Vi är en del av en internationell rörelse stödd på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 

FN:s globala mål för fred klimat och rättvisa, där ett av målen är hållbara städer med fullgoda säkra

och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla senast år 2030. Vi inspireras av  hur aktivister över 

hela världen på olika sätt kämpar mot att bostäder ska vara handelsvaror. Ett näraliggande 

exempel är hur man i Berlin mobiliserat för hyressänkningar och återköp av privatiserade hus. 

// Kampanjen Nej till marknadshyra


