Lejerne har flere stemmer end kapitalfondene!
Brug din stemme #FT19

Hvordan påvirker man et folketingsvalg som helt almindelig borger?
Her er et par gode råd, der plejer at virke
Tag fat i politikerne og fortæl dem, hvad du mener.
Under valgkampen afholdes der masser af valgmøder, både med de politikere, der stiller op i det lokale område og
med toppolitikere. Der er masser af arrangementer på skoler, i medborgerhuse og på gader og pladser, hvor det er
muligt at møde både kendte og ukendte politikere. Og her der mulighed for at tale med dem og fortælle, hvad der
betyder noget for én. De fleste politikere vil være interesserede, for de allerfleste af dem går op i borgernes ve og
vel.
Ved at stille dem spørgsmål, kan du også gøre dem opmærksomme på, hvad der rører sig.
Bor du til leje er det et rigtigt god spørgsmål, hvordan politikeren forholder sig til, at udenlandske kapitalfonde er
ved at overtage de store byer (fakta: I 2017 var 71% af alle ejendomshandler med udlejningsejendomme salg til
udenlandske købere).
Et andet godt spørgsmål er, hvordan politikeren har tænkt sig at sørge for, at dine – og andres børn – kan finde et
sted at bo, når den dag kommer. Også selv om de ikke har de store penge.
Du kan også spørge, om politikeren har tænkt sig at afskaffe de bestemmelser i lejelovene, der gør det muligt at
sætte huslejen op – og dermed fjerner billige og betalelige boliger.
Du kan også møde op til et af de mange debatmøder, som finder sted under valgkampen og prøve at få politikere til
at tale om boligforhold.
Brug de sociale medier. Hvis du ikke har mulighed for at møde dem ansigt til ansigt, har de fleste politikere
facebookside, hvor de gerne vil svare på gode spørgsmål. Der er mange flere, der læser med, end man tror.

Brug andre midler - Sæt en plakat i vinduet!
LLO har fået lavet nogle plakater, du kan sætte op i dit vindue.
Plakaterne kan downloades her: http://llo.dk/valgplakater
Du kan fx markere, at du bor i en ejendom, der er ejet af Blackstone eller en anden kapitalfond. Du kan også vælge
en plakat, hvor der står ”bevar billige boliger”.
Hvis mange nok sætter plakater i vinduerne, kan alle se, dels at mange ejendomme er ejet af kapitalfonde og dels at
mange ønsker at bevare de betalelige boliger.
Tal med venner, familie og kolleger om boligsituationen!
Jo flere du fortæller om forholdene på boligmarkedet, jo flere vil være tilbøjelig til at bringe synspunkterne videre.
Brug den viden, du kan finde på denne side og fortæl, hvad der sker

