
Lakhatást követelünk
 mindenkinek!

Következő a helyzetünk, nekünk Münchenben elő EU-bevándorló hajléktala-
noknak1, nőknek és férfiaknak:
München város kizár minket mindenféle lehetetlen indokkal a hajlék-
talanokat megillető juttatásokból (hajléktalanszálló, „Teestube Komm“ 
teázó, stb.): Például, ha nincsen munkánk, vagy nem 
vagyunk bejelentve. Sokan már évek óta Mün-
chenben vagyunk - müncheni építkezéseken 
dolgozunk, müncheni épületeket 
takarítunk - mégis állan-
dó bizonytalanság-
ban élünk, 

és vészhely-
zetekkel egyedül kell 

megbirkóznunk.
Legalább most már a teljes téli 

időszakban (november 1-töl március 31-ig) 
hideg védelmi szálláson lehetünk. Ez azonban nem 

elég. Abban az időszakban, amíg a szálláson vagyunk, sehol se jelenthet-
jük be ezt a lakcímet. Ez nagyon megnehezíti a munkakeresést, mert lakcí-
migazolás nélkül nem találunk munkahelyet és munkahely nélkül nem kapunk 
lakást. Ez azt is megnehezíti, hogy az olyan munkáltatókkal szemben, akik 
kihasználnak és becsapnak minket, védekezni tudjunk. Minden harmadik nap 
új beutalót kell a szálláshoz beszereznünk. A szálláshoz vezető a tömeg-
közlekedési eszközökre nem kapunk jegyet, ezért gyakran megbüntetnek min-



ket, büntetést rónak ki ránk, de börtönnel is fenyegetnek . Napközben el 
kell hagynunk a szállást, ami lehetetlenné teszi, hogy éjszakára munkát 
vállaljunk. Továbbá napközben a hidegben kell lennünk, ami beteggé tesz, 
és az utcán gyakran rasszista és megalázó rendőri ellenőrzéseknek vagyunk 
kitéve. Mindez szegénységet okoz a városnak.
Miért nem vagyunk mint müncheni polgárok elfogadva? Miért vonják meg 
tőlünk a létminimumhoz való jogot? Miért vonják meg tőlünk a hosszú távú 
boldogulás lehetőséget itt Münchenben?
Március 31-én véget ér a hideg védelmi program és ekkor mi EU-polgárok és 
azok, akiknek a menedékkérelmi elbírálása más országokban folyik, megint 
utcára kerülünk. Ráadásul ez úgy történik, hogy München város törvényileg 
kötelezett arra, hogy minden város területén elő kényszerböl hajléktalan 
embert elhelyezzen.2

A szociális, igazságos és szolidáris lakáspolitika mindannyiunk kö-
zös érdeke és küzdelme, különösen itt Münchenben, ahol annyira kevés 
megfizethető lakás van.
Utcára vonulunk tüntetni, hogy tiltakozásunknak adjunk hangot és alapvető 
jogaink követeljük: Ezért gyertek március 1-én, 10 órakor a Schillerst-
rasse 25 elé, ahonnan a Marienplatz-ra, a Városháza elé szeretnénk vonul-
ni egy nagy erejű demonstráció formájában.
Követeljük:
• 24 órás elhelyezést minden (nem saját akaratából) hajléktalan számára 
egész évben, magánszférához való joggal   
• szállás lakcímként való bejelentésének lehetőségét
Ès rövidtávon:
• lehetőséget, hogy München elő hajléktalanok bejelenthessék magukat
• lehetőséget egész napos tartózkodásra a hideg védelmi szálláson
• ingyenes utazást a szállásra
• egész téli időszak alatt érvényes beutálót a hideg védelmi szállásra

 Ha a követeléseink nem teljesülnek, akkor 2016.03.31-én, aznap, amikor 
hideg védelmi program véget ér, további tüntetést tartunk reggel 8 órakor 
a Bayernkaserne előtt.
Rasszizmus, kirekesztés  és kizsákmányolás ellen!
Lakhatást, és jogot a városhoz és jó élethez mindenkinek!
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1 - Hajléktalanok alatt nőket és férfiakat 
és értünk.
2 - Ez a létminimumhoz való alapvető 
jogból és test és lélek védelmének  biz-
tonságjogi  elkötelezettségből  következik


