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Construcció d’un moviment popular pel dret a l’habitatge.

El Sindicat de Llogateres treballarà per afavorir les condicions en que es pugui desenvolupar un 
moviment sociopolític en defensa del dret a l’habitatge. Aquest és el marc general per traçar les 
nostres línies estratègiques.

La necessitat d’un moviment d’aquest tipus troba l’origen en la concepció que el problema del 
lloguer és part del problema general de l’habitatge i que aquest és indestriable del paper de la 
propietat privada, en particular de la immobiliària, en el capitalisme.

A més, el conflicte que actualment vivim com a inquilines té arrels en un procés de precarització 
de les condicions de vida de la majoria popular de la societat, conseqüència de nous processos 
d’acumulació de capital per part de les classes dominants i de despossesió de bens a la classe 
treballadora.

És necessari assenyalar que el problema de l’habitatge colpeja amb particular a dones, perso-
nes migrades o racialitzades i joves. Els plantejaments feministes, antiracistes i antixenòfobs i en 
favor de la joventut, no seran doncs una qüestió ètica ni discursiva, sinó central alhora d’avançar 
realment en la construcció d’un moviment pel dret a l’habitatge.

En aquest sentit, entenem que el Sindicat no pot ser una organització gremial de persones amb 
problemes de lloguer, sinó que ha de ser part central en una lluita més àmplia i radical, sense que 
això impliqui perdre de vista els nostres objectius específics ni les nostres necessitats particulars.

Trets d’un moviment pel dret a l’habitatge:

 Unitat, pluralitat i autonomia: Apostem per mantenir la composició organitzativa diversa 
i plural del conjunt d’espais que actualment lluiten per un habitatge digne. Treballarem la unitat 
en un programa de mínims ampli, unes iniciatives de lluita compartides i una presentación a la 
societat conjunta. Defensarem que cada espai pugui desenvolupar el seu propi quefer mes enllà 
del moviment col·lectiu. El moviment haurà de treballar les diferents formes en que el problema 
de l’habitatge se’ns presenta: hipotecària, lloguer, ocupació, altres formes de tinença i  ús…

Capacitat de reaccionar a les transformacions i estable en el temps: La propietat immobiliària 
és part fonamental del model econòmic i està subjecte a les seves dinàmiques. Les principals 
conseqüències que en patim, doncs, també es transformen constantment. En una década hem 
vist com el problema central ha passat de la qüestió hipotecària al lloguer. L’impacte quantitatiu i 
qualitatiu de les ocupacions i d’altres formes d’accés a l’habitatge també es variable. Necessitem 
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un moviment conscient d’això: quin és el problema més rellevant (quantitativament i qualitativa) 
en cada moment i com abordar-lo. Alhora cal tenir fonaments suficientment estables i sòlids per 
no perdre de vista la multidimensionalitat de la qüestió, l’arrel del problema i mantener una fer-
messa suficient en les propostes, així com una lluita sostinguda en el temps. D’això en depèn la 
capacitat de construir un moviment de masses.
 
El Sindicat en aquest moviment: Treballarem per constituir-nos progressivament en l’organització 
de referencia del conjunt de llogaters i llogateres. En el moment actual entenem que això signi-
fica treballar amb aliances una proposta d’organització i acció conjunta per les llogateres en els 
territoris on ja existeix moviment per l’habitatge. En segon lloc, significa desplegar el Sindicat allà 
on no existeix moviment i la contradicció fonamental en matèria d’habitatge és el lloguer.

La nostra aposta en la qüestió ideològica: Aposteue tant el moviment per l’habitatge com el 
propi Sindicat desenvolupin una tasca ideològica tant interna o externa intensa. Entre molts dels 
arguments que justifiquen aquesta necessitat, assenyalem que un bagatge ideològic elaborat 
és clau en la continuïtat de les lluites. Entenem que la ideologia política no és afer exclusiu dels 
partits i que, des de la pluralitat que  requerim, es poden articular diàlegs entorn diverses co-
rrents emancipatòries que ens enforteixin. Un punt de partida per un treball en aquest sentit es 
situar-nos en una oposició al neoliberalisme conscient que la solució no és la reivindicació dels 
drets individuals, sinó la lluita col·lectiva contra els intents de despossessió dels mitjans de vida a 
les classes populars, per part del capital financer, en noves onades democratitzadores.

Relació amb el moviment pel dret a l’habitatge

Aquesta concepció del problema del lloguer, dins del problema de l’habitatge, i de la tasca fo-
namental com a Sindicat de Llogaters de participar de la construcció d’un moviment ampli en 
defensa del dret a l’habitatge implica un desplegament conjunt de tasques amb altres experièn-
cies organitzatives.

Desplegament conjunt d’Ens Quedem

La primera contribució del Sindicat de Llogaters ha de ser la d’obrir la dinàmica d’ens quedem al 
conjunt del moviment, treballant de manera coordinada els casos amb organitzacions que treba-
llin el problema de l’habitatge allà on n’hi hagi i fomentant l’organització dels veïns i veïnes al seu 
propi bloc i en la generació de conflictes que agrupin a tots els llogaters d’un mateix propietari. 

A nivell de Barcelona, cal seguir amb la dinàmica engegada aquest any de treball conjunt amb 
grups d’habitatge. A la resta de l’AMB cal treballar amb el moviment pel dret a l’habitatge exis-
tent i fomentar la creació de seccions on no hi hagi organització prèvia.
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El moviment per dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, a banda del treball conjunt que es faci a través de la campanya, cal se-
guir impulsant i participant de l’espai Barcelona No Està en Venda,  que representa un punt de 
trobada imprescindible entre el moviment veïnal, les diferents experiències contra la turistificació 
i el moviment per l’habitatge en sentit estricte.

Una altre aposta fonamental a la ciutat a de ser la continuació de les experiències de bustiades 
de manera conjunta (sempre que sigui possible) arreu dels barris de la ciutat.

El moviment pel dret a l’habitatge a Catalunya.

A nivell català, l’aposta central del Sindicat, serà l’impuls i la participació al congrés d’habitatge 
de catalunya.

El moviment pel dret a l’habitatge arreu de l’Estat Espanyol.

Fins al moment el Sindicat ha tingut un paper d’ajudar a la construcció de Sindicats d’Inquilines 
arreu del territori. En aquest sentit, aquest és el principal paper que ha de seguir jugant el Sindi-
cat. Encara ens trobem en una fase inicial del procés de vertebració i organització dels llogaters i 
llogateres i és fonamental col·laborar en la construcció de Sindicats arreu. Alhora cal crear espais 
per compartir experiències respecte de la organització dels i les llogateres.

En darrer lloc i pel que fa a campanyes puntuals, serà imprescindible la coordinació amb la resta 
de Sindicats d’Inquilins existents, especialment, en allò que tingui a veure amb els canvis de la 
LAU i demés reformes que depenguin del congrés dels diputats.


