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The EU Parliament approved by majority the Initiative Report on Access to Decent and
Affordable Housing for All (2019/2187(INI)), by the rapporteur Kim Van Sparrentak
Sparrentak.
This is an historical step for the EU agenda. The Lisbon Tenants Associatio
Association AIL in
articulation with the International Union of Tenants IUT, is disclosing this big
conquest on the media, civil society and with our politicians.
On next March 11, 6pm, Lisbon time, AIL will celebrate 97 years old and we invited
Kim Van Sparrentak to be the speaker and present the report, and several guests of
honor to talk with us at a round table about the great challenge and opportunities that
this report represents for the Portuguese Presidency of the European Commission and
for the future of the
he right to housing in the various Member States of the European
Union.
This is a historic moment for the right to housing and for European citizenship for two
reasons: First, because the EU finally recognizes the issue of housing as a human and
social right
ght for all on its agenda. In terms of housing, it is an innovative institutional
positioning, as the EU characterizes its policy in these matters, as it relegates the
management of this portfolio to the Member States, which are the ones who have
their own competences to define, plan and intervene with national housing policies.
The text now approved by MEPs calls on Member States to promote measures to
correct inequalities in the housing market. The Commission will have to react to this
own-initiative report
rt and propose appropriate legislative and financial measures to be
agreed and approved by EU Member States.
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Welcome Speach
Romão Lavadinho, Lisbon Tenants Association
Marie Linder, International Union of Tenants
Marina Gonçalves, Secretary of State for Housing

Presentation of the European Initiative Report
Kim Van Sparrentak, MEP

Interventions by:
Barbara Steenbergen, International Union of Tenants
Leilani Fahra, Former United Nations Rapporteur on the Right to Housing
Saskia Sassen, Sociologist, Columbia University
Paula Marques, Councilor for Housing at the Lisbon City Council

Moderation: Luís Mendes, Lisbon Tenants Association

ONLINE TRANSMISSION ON AIL'S FACEBOOK
The event will be translated into Portuguese and English

Acesso a habitação digna e acessível
11 de março de 2021, das 18h às 20h

O Parlamento da UE aprovou por maioria o Relatório de Iniciativa sobre o Acesso a
Habitação Digna e Acessível para Todos (2019/2187 (INI)), da relatora Kim Van
Sparrentak. Este é um passo histórico para a agenda da UE. A Associação dos Inquilinos
Lisbonenses (AIL) em articulação com a União internacional de Inquilinos (IUT), está a
divulgar esta grande conquista nos media, sociedade civil e junto dos nossos políticos.
No próximo dia 11 de março, 18h, hora de Lisboa, a AIL vai comemorar 97 anos e
convidámos Kim Van Sparrentak apresentar o referido relatório, e vários convidados
de honra para participarem connosco numa mesa redonda sobre o grande desafio e
oportunidade que este relatório representa para a Presidência Portuguesa da
Comissão Europeia e para o futuro do direito à habitação nos vários Estados-Membros
da União Europeia.
Este é um momento histórico para o direito à habitação e para a cidadania europeia
por duas razões: em primeiro lugar, porque a UE finalmente reconhece na sua agenda
a questão da habitação como um direito humano e social para todos. Ao nível da
habitação, é um posicionamento institucional inovador, visto que a UE caracteriza a
sua política nestas matérias por relegar a gestão desta pasta aos Estados-Membros,
que são os que têm competências próprias para definir, planear e intervir com as
políticas nacionais de habitação. O texto agora aprovado pelos Eurodeputados apela
aos Estados-Membros para que promovam medidas para corrigir as desigualdades no
mercado da habitação. A Comissão terá de reagir a este relatório de iniciativa e propor
medidas legislativas e financeiras adequadas a acordar e aprovar pelos EstadosMembros da UE.
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11 de março de 2021, das 18h às 20h

Discurso de boas-vindas
Romão Lavadinho, Associação dos Inquilinos Lisbonenses
Marie Linder, União Internacional de Inquilinos
Marina Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação

Apresentação do Relatório de Iniciativa Europeia
Kim Van Sparrentak, Eurodeputada

Intervenções por:
Barbara Steenbergen, União Internacional de Inquilinos
Leilani Fahra, ex-Relatora das Nações Unidas para o Direito à Moradia
Saskia Sassen, Socióloga, Columbia University
Paula Marques, Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa

Moderação: Luís Mendes, Associação dos Inquilinos Lisbonenses

TRANSMISSÃO ONLINE NO FACEBOOK DA AIL
O evento terá tradução para Português e Inglês

