21 Mart 2020`den beri, Münih şehrindeki gece barınağı barınaksız insanlar için tam zamanlı olarak
açıldı. Ayrıca, bu barınakta kalanlar için düzenli yemek de çıkartılmaya başlandı. Bu barınak şimdiye
kadar, belediyenin evsiz kişiler için düzenli barınma sağladığı yerlerde belli sebeplerden
kalamadığını öne sürdüğü evsiz insanlara yalnızca geceleri olmak şartıyla açılıyordu. Burada
kalanların büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olmayan işçiler. 18 Mart 2020`de evsizler belediyeye bu
barınağı 7 gün 24 saat açık tutması için talepte bulundular. İlave olarak, bu insanların virüsten
korunmak için fiziksel mesafelerini ve kişisel hijyenlerini sağlayabilecekleri yeterli mekanın ve sıhhi
koşulların garanti edilmesi talep edildi. Belediyenin bu sırada kimsenin başının üstünde çatı olmadan
açıkta kalmamasına yönelik verdiği hızlı karşılık dikkate değer.
Ancak, resmi olarak tavsiye edilen hijyen standartları, belediyenin en hassas olarak belirlediği belli
gruplar dışındakiler için henüz karşılanmadı. Bu nedenle de, yalnızca resmen aile olarak tanınanların,
hastaların ve yaşlı insanların hostel odalarında kalmaları sağlandı. Ancak, genel merkez olan
Bayernkaserne`de ise farklı bir durum gözleniyor. Sıhhi ürünler her zaman yeterli olarak
sağlanmadığı gibi kalınan odalar da çok kalabalık. Burada intenet bağlantısı olmaması, kalan
insanların hem bilgi edinme hem de aileleri ile haberleşme olanaklarını ellerinden alıyor.
Bayernkaserne`de kalanlar sosyal hizmetler uzmanlarının desteğinin yetersizliğinden de bahsetti. Bu
krizden dolayı pek çok kişi işini kaybettiğinden, sosyal güvenlik haklarına ve yada Almanya dışına
seyahat etmek için ödemelere başvurmak üzere uzman desteğine ihtiyaçları var.
Pek çok kişi, inşaat ve temizlik sektörlerinde güvencesiz işlerde çalışmaktaydı. Gelir kaybı, bu işçiler
ve ailelerine karşı ciddi bir tehtit oluşturuyor. Barınma yerleri olmayan tüm insanların otel
odalarında kalmalarının acil olarak sağlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, hiçbir geliri
olmadan bu sağlık krizinin ortasında kalan herkese acil durum ödemesi yapılmasının da gerekli
olduğunu düşünüyoruz. Ek olarak, sosyal fonlara başvuruların pek çok farklı dilde kolayca
yapılabilmesi sağlanmalıdır.
Artan pandemi nedeniyle Münih`teki otellerin çoğu bomboş durmaktadır. Belediyenin tavsiye edilen
bu sağlık standartları altında herkese, her zaman barınak sağlama sorumluluğu ve kapasitesi
olduğunu düşünüyoruz. (örneğin bkz. http://inizivi.antira.info/2017/03/18/wir-wollen-wohnenbericht-und-materialien-zur-kampagne-2016/ und http://inizivi.antira.info/2017/08/28/we-wonobdachloser-eu-burger-klagt-recht-auf-unterkunft-vor-gericht-ein/ ). #LeaveNoÖneBehind

