PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA
HIPOTECA DE VALENCIA (PAH VALENCIA)
ORGANITZANT-NOS PEL DRET A l'HABITATGE

LÍNIA D’ACCIÓ

TIPOLOGIA

Drets en Comú

Projecte amb trajectòria

DESCRIPCIÓ:
Des de 2008 s'han produït 500.000 desnonaments a Espanya, mentre el
govern rescatava amb 200.000 milions d'euros a la banca que els
propiciava.
La legislació hipotecària protegeix a la banca i deixa indefensos als
hipotecats. El TSJ Europeu ho ha sentenciat repetidament, però el govern es
resisteix a aplicar aquesta jurisprudència favorable a les persones.
A Espanya existeixen 3 milions d'habitatges buits, moltes propietat de la
banca rescatada, mentre no se satisfà la necessitat d'habitatge de la
població, que es veu obligada a llogar a preus elevats o a entrampar-se
amb hipoteques-estafa.
En aquest context naixen les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca en tota
Espanya.
Amb aquest projecte en PAH València pretenem:
Seguir organitzant-nos com a afectades en assemblees d'assessorament
col·lectiu, fent el seguiment dels nostres processos de desnonament,
pressionant a la banca i governs, exercint la nostra força com a col·lectiu.
Compartir el nostre ideari amb aqueixa part de la població que encara no ha
optat per organitzar-se i defensar el seu dret a l'habitatge.
Coordinar-nos amb les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca sorgides per
tot el país i amb altres col·lectius que defensen el dret a l'habitatge i altres
drets humans.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Les persones en risc de perdre el seu habitatge habitual, per no poder pagar
les quotes de la hipoteca. Deutores de bona fe, la crisi les va portar a una
situació econòmica molt precària. També si aquesta situació de risc de
desnonament es dóna en persones que lloguen habitatge de grans
“tenedores”.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
En la ciutat de València.

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València portem des de
2011 organitzant-nos amb la gent per a resistir a la barbàrie dels
desnonaments, generada pels bancs i de la qual governs i poder judicial han
sigut i són còmplices.
Hem aconseguit alguns objectius: parat desnonaments, arrancat solucions
com a afectades als bancs, aconseguit alguna modificació legislativa...
Però ens queda molt per barallar fins que el dret a l'habitatge per a totes les
persones siga una realitat. Perquè organitzades i coordinades amb la resta
de les PAHs hem après que lluitant SI ES POT.

