
Na Espanha, nas principais cidades, 
os cidadãos estão sendo expulsos 
das próprias casas (!?!?) por ordem 
dos bancos e retirados à força delas 
pela polícia. Sem trabalho e sem ren-
da, famílias estão sendo desalojadas, 
pois não têm condições de pagar as 
suas dívidas, as quais, aliás, talvez 
nem seus filhos tivessem condições 
de saldar.
A cada 15 min uma família perde 
sua casa atualmente na Espanha, 
que tem mais da metade dos seus 
jovens sem trabalho e um em 
cada quatro habitantes sem renda 
suficiente para ter uma vida digna. 
Muitos deles são sul-americanos 
(um significativo número de brasilei-
ros), africanos e até asiáticos. Mas, 
primordialmente, são os próprios 
espanhóis (75% dos desalojados) que 
vivem o drama diário de ter que sair 
de suas casas pela incapacidade de 
pagar as hipotecas.
Nos quatro primeiros meses de 2013, 
ocorreram vários casos de suicídio de 
pessoas que iam perder tudo e, sem 
esperanças, jogaram-se das varan-
das dos apartamentos que estavam 
prestes a ser confiscados (cerca de 
25 casos tornaram-se públicos).
O fato é que a Espanha foi uma séria 
vítima da bolha imobiliária que, com 
a crise internacional que explodiu na 
Europa no início de 2009, levou para 
o abismo a economia espanhola. Em 
2012, por exemplo, o Colégio de Car-
tórios da Espanha indicou que 38 mil 
casas foram confiscadas por bancos 
devido à incapacidade das famílias 
de pagar as hipotecas. 
E o problema tem aumentado em 
complexidade, pois, em 2012, foram 
instaurados quase 66 mil processos 
de despejo. Na Espanha, desde 2008 
até o segundo trimestre de 2013, 
cerca de 220 mil propriedades foram 
tomadas dos seus moradores que 

eram proprietários inadimplentes. 
Eles têm procurado resistir de todas 
as formas para não saírem dessas 
habitações. Além dos próprios mora-
dores, quem têm dado apoio a essa 
resistência são os próprios juízes, 
alguns policiais (de forma velada) e 
os ativistas.
Pode-se dizer que o atores centrais 
nos processos de despejos na Espa-
nha têm sido os chaveiros, chama-
dos pelas autoridades para que, uma 
vez que a família tenha sido expulsa 
de sua casa, realizem as trocas das 
fechaduras das residências para im-
pedir a volta dos antigos moradores.
Quando há resistência da família em 
abrir a porta para ser desalojada, é o 
chaveiro que é chamado pela polícia 
para “forçar” a entrada. Nesses últi-
mos meses, porém, associações de 
chaveiros de diversos locais da Espa-
nha optaram por não fazer mais parte 
desses processos e se negam a ir às 
casas para trocar as fechaduras!!!
O presidente da União de Chavei-
ros de Segurança, que reúne 300 
empresas e mais de dois mil funcio-
nários, David Ormaechea, afirmou: 
“Não queremos fazer parte disso, 

nem como pessoas nem como pro-
fissionais. Não vamos atender às 
chamadas da polícia, mesmo que 
isso signifique uma queda na renda 
das empresas.”
A triste situação que vive a Espanha 
hoje é consequência de muitos anos 
de crédito fácil e sem compromis-
so, que levou milhares de famílias 
a viver muito além de suas possibi-
lidades reais. Em média, os bancos 
concediam 871 mil empréstimos 
para a compra de imóveis por ano, 
muitas vezes sabendo que o credor 
não teria como pagar.
A “fórmula mágica” dos bancos foi fa-
zer da hipoteca um produto financei-
ro!?!? E, para isso, as condições para 
a concessão de um empréstimo com 
40 anos para pagar, eram mínimas. 
O resultado é que esse esquema per-
mitiu que construtoras, entre 2002 e 
2007, erguessem na Espanha mais 
casas que tudo o que foi construído 
junto na Alemanha, França e Itália no 
mesmo período!
Hoje, os dados oficiais apontam para 
a existência de 3,7 milhões de casas 
vazias na Espanha, de um total de 25 
milhões no país.

O drama do 
despejo na Espanha

Um sem-teto nas ruas de Madri.
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