




Objetivos del Syndikat
● Autoorganització

– ls inquilins determinen conjuntament el seu projecte d'habitatge 

– els inquilins de projectes s'organitzen en el Syndikat 

– l'organització del propi projecte i del Syndikat és voluntària 

● Transferència solidària
– els projectes establerts aconsellen als que volen iniciar projectes nous

– Els projectes establerts donen suport financerament a projectes nous

● Neutralització del capital
– els solars i edificis són propietat dels projectes locals, és a dir, 

propietat comuna dels inquilins

– els solars i edificis no poden ser venuts a causa del veto de la 
federació paraigües, el Syndikat

– d'aquesta manera s'aconsegueix impedir de manera duradora 
l'especulació i l'augment dels preus dels lloguers



Objectius dels Projectes de Cases

● propietat comuna dels inquilins; residir, treballar i 
compromís cívic de manera responsable; diferència 
entre llogar i tenir la propietat de l'habitatge sense que 
hi hagi propietat privada

● habitar ecològicamente i amb solidaritat

● s'inscriu en la lluita contra la gentrificació

● possible gràcies al compromís dels inquilins i a la 
solidaritat entre els projectos del Syndikat
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Projecte Wohnsinn Aachen

● fundat 2003, compra al municipi 2008, construït 2010

● 40 inquilins

● autogestionat per una associació i una societat limitada, 
no es pot vendre pel veto del Sindikat

● compost per dos edicifios antics, un de nou, 20 habitatges, 
7 socials, sala comuna, oficines

● lloguers permanentment baixos, ¼ menys que en el 
mercat d'habitatge

● 2 M € actius totals; ¼ préstecs directes, ¾ préstecs de 
bancs públics, banc GLS i de la ciutat d'Aquisgrà

● Ubicació central amb pati, jardí, aparcaments per a 
bicicletes
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Passs per fundar un projecte
● buscar amigues / us, participar en una primera 

assessoria
● buscar a un conseller d'un projecte ja existent
● fundar l'associació
● planificar la convivència i el finançament
● afiliar l'associació al Mietshäuser Syndikat
● fundar una societat limitada per comprar la casa
● comprar, renovar, habitar autodeterminat
● implicació amb el projecte i amb la federació 

sostre



Actividades internacionales

● Le Clip - clip.ouvaton.org - Francia - fundado
● Habitat - habitat.servus.at - Austria - fundado
● VrijCoop - syndikat.nl - Holanda – en procés de 

fundació
● en alguns països hi ha grups que estan 

transferint el model de Syndikat a les lleis 
nacionals, com a Portbou



syndikat.org
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