
             BOSTADSPOLITISKT KORTPROGRAM



Verdandi anser att en bostad är 
en mänsklig och social rättighet 
för alla. Bostaden är grunden för 
ett drägligt liv, och för möjlig-
heten att själv ta ansvar för sitt 
liv. Även de med låg inkomst och 
otrygg ekonomi har rätt till eget 
boende. Hinder som finns för att 
få eget kontrakt måste avskaffas. 
Samhället måste ansvara för 
allas rätt till bostad.

När marknaden tagit över, har 
samtidigt antalet samhällsägda 
lägenheter minskat. Det urholkar 

kommunernas möjlighet att ta 
socialt ansvar. Idag kan hyresvärdar 
i större utsträckning välja bort de 
hyresgäster man inte vill ha, och 
det drabbar många, bland annat 
en del av oss i Verdandi. Att sam-
hället inte längre går in och borgar 
för ett anständigt boende har fått 
allvarliga konsekvenser: det finns 
exempelvis många barnfamiljer 
som vräkts till bostadslöshet. 
Därför bör allmännyttans del 
av hela bostadsmarknaden öka. 
Först då får vi en balans mellan 
olika boendeformer, och först 



då kan vi motverka de dåliga effekter-
terna av ett långt privatiserat och 
mar-knadsanpassat bostadsbestånd. 
Vi behöver bygga bort bostadsbris-
ten och stimulera bygget av hyresrät-
ter som vanligt folk har råd att bo i. 
     Ekonomiskt stöd till medborg-
are med begränsade inkomster är 
viktigt för att lösa boendeproblem. 
Bostadsbidraget behöver ses över 
och förbättras för att ge alla möj-
ligheten till en bostad med rimliga 
villkor. De kommunala bostads-
förmedlingarna är en god idé. 
Därför vill vi ha tillbaka dem i alla 
landets kommuner. Deras huvud-
uppgift ska vara att garantera att 
alla i kommunen har en bostad 
i framtiden. 

Verdandis krav på samhället:

•   Sociala mål för bostadspolitiken.
•   De allmännyttiga bostadsbola-
     gen stärks och utvecklas.
•   Bestämt nej till marknads-
     hyror.
•   Naturliga mötesplatser i alla 
     bostadsområden.
•   Skärpt lagstiftning för att 
     förhindra vräkningar.
•   Underlätta och stimulera 
     byggande av hyresrätter till 
     rimliga hyror.

•   Hyresnivån efter renovering  
     är så rimlig att de boende 
     har råd att bo kvar.
•   Bostadsbidrag ska utgå till 
     alla ekonomiskt utsatta.
•   Socialt ansvarstagande 
     bostadsförmedlingar införs 
     i alla kommuner.
•   Lagstiftning som skyddar 
     befolkningen mot trång-
     boddhet.
•   Kampen mot hemlöshet och
     utanförskap angrips genom
     att samhället först tillgodoser
     behovet av en bostad.
•   Utveckla alternativa boende-
     former.
•   Viss nybyggnation garanteras 
     människor med särskilda 
     sociala behov.
•   Boende i alla upplåtelse-
     former garanteras ett verk-
     ligt inflytande över sitt hem 
     och bostadsområde. 
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