Persverklaring BPW: Sale Amsterdam: actie-tour door de gefinancialiseerde stad op 6 April.
Zaterdag 6 april is de internationale actiedag voor het recht op huisvesting en op de stad. Op deze
belangrijke dag gaat de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en de European Action Coalition for the
Right to Housing and the City – een coalitie van 30 actiegroepen in Europa – actievoeren tegen
huisuitzettingen en huurverhogingen.
Het is 10 jaar geleden dat de hypotheekmarkt ineenstortte en daarmee een financiële crisis
veroorzaakte. Ondanks de enorme impact van de crisis op het leven van miljoenen mensen, lijkt er niets
te zijn veranderd en profiteert de financiële sector nog altijd door hun grote invloed op de huizenmarkt.
Banken en investeerders maken winst op huizen, die een basisbehoefte voor mensen zijn. Zij kopen
vandaag de dag met enorme snelheid hele buurten op met de steun van nationale en Europese
instituties en zadelen de stad op met speculatieve investeringen.
Het resultaat is een afname aan betaalbare woningen en een toename aan huisuitzettingen in Europa en
in Nederland. Mensen worden geconfronteerd met tijdelijke en onzekere woonomstandigheden,
onbetaalbare huren, uitsluiting en segregatie.
Amsterdam is een typisch voorbeeld van de financialisering van de stad. Het grote kapitaal van
investeerders en bankiers is bepalend geworden in het vormgeven van de stad. Huurders staan
machteloos tegenover de overnames door investeerders. Daarom is het zo belangrijk om de impact van
deze spelers bloot te leggen. De Britse belegger Roundhill heeft onder andere in 2015 3.800 sociale
woningen opgekocht en recent heeft de Zweedse belegger Heimstaden 9.544 huurwoningen
overgekocht van Roundhill. Heimstaden heeft verklaard dat het woningtekort en de mogelijkheid jaarlijks
de huren te verhogen de Nederlandse markt interessant maakt voor hen. Ook Nederlandse
investeerders als Bouwinvest zorgen er bijvoorbeeld op het Javaeiland voor dat de huren onbetaalbaar
worden en dat bewoners worden verdrongen uit de stad.
De Bond Precaire Woonvormen wil deze trend een halt toeroepen en gaat als onderdeel van de
Europese coalitie actievoeren voor woonzekerheid.
‘Sale Amsterdam’ is een actie-rondleiding door de gefinancialiseerde stad. Tijdens de tour bezoeken we
verschillende locaties om het leven in de huidige stad te begrijpen. Zo zal de tour stilstaan bij
verschillende investeringsobjecten, woningcorporaties en handelsondernemingen en hun impact op de
stad. We kijken naar het gebrek aan woonzekerheid, hoe dit komt en wat we er samen aan kunnen
doen.
Met deze actie strijden wij voor een stad:
• die geen businessmodel is, maar een leefomgeving voor iedereen – ongeacht afkomst, taal, leeftijd of
handicap.
• waarin huizen gebouwd worden om in te wonen, niet om winst mee te maken.
• waarin niemand in woononzekerheid, noodopvang of op straat hoeft te leven.
• waarin de leefruimte, grond en natuur gemeenschappelijk eigendom is.

Deze tour is een initiatief van www.bondprecairewoonvormen.nl en www.globalhousingdebt.org

Aan het einde van de tour zal er om 15:00 nog een informatieve bijeenkomst zijn in het schip van Het
Einde van de Wereld (Javakade 61). Hier zullen verdere acties tegen woonuitbuiting worden gepland.

Praktische Info
Datum: Zaterdag 6 April - Start tour: 13:00
Startlocatie: Jollemanhof 5, Amsterdam School of Real Estate (vlakbij Pakhuis de Zwijger)
Einde tour: rond 15.00, daarna tot 17:00 informatie op Einde van de Wereld

Website BPW: https://bondprecairewoonvormen.nl/2019/03/sale-amsterdam-actie-tour-door-degefinancialiseerde-stad/

Facebook: https://www.facebook.com/events/574673603036627/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=774wQFGKfWQ

Acties in meer dan 40 Europese steden: https://mietenwahnsinn.info/demo-april-2019/andere-staedte/

#handsoffourhomes.

