
Изискваме място за
 живот за всеки!

Нашата ситуация в Мюнхен - на бездомни мигранти в ЕС - изглежда по следния начин:

Град Мюнхен ни изключва от обичайните средства и институции за бездомни 
(подслон, Teestube Komm и т.н.) по различни абсурдни причини: безработица, това 
да имаш близки в други градове или да не си регистриран в 
Мюнхен. Много от нас живеят в Мюнхен от години - 
работим по строежи, чистим сгради - но живеем в 
постоянна несигурност, защото в 
ситуации на спешност и криза 
обикновено не получаваме 
никаква подкрепа.

Поне можем 
да спим в една бивша 

казарма, за да се предпазим 
от измръзване през зимата (само от 1 

ноември до 31 март). Но това не е достатъчно. 
Невъзможно е да получим адресна регистрация, докато 

живеем на това място. Това ни затруднява много и в намирането на работа: без 
регистрация - няма нормална работа. Без нормална работа - нямаш апартамент. 
Ситуацията не ни дава възможност и да се борим със свадливи работодатели. На 
всеки три дни ние трябва да подадем молба и да получим разрешение за ползване 
на казармата. Дори и да получим разрешение, не получаваме билети, за да стигнем 
до нея. Така не оставаме с друг избор, освен да предприемаме дълго пътуване с 
влак, без билети, рискувайки да получим глоби и наказания, включително затвор. 



През деня трябва да стоим навън на студа, където се разболяваме, което пък не 
ни позволява да работим през нощта. На улицата често сме изложени на расизъм и 
унизителни полицейски проверки. Тази политика на града произвежда бедност.

Защо не сме приемани като граждани на Мюнхен? Защо не получаваме правото на 
заплата и житейски минимум? Защо нямаме по-дългосрочна перспектива да останем 
в Мюнхен?

На 31 март нашият временен подслон срещу замръзването ще затвори и ние, като 
европейски граждани, а също и като хора, търсещи убежище в други страни, ще 
трябва да спим навън. Макар и Мюнхен да е законово-обвързан да приютява всички 
тези хора, които са бездомни против тяхната воля на територията на града.

Борбата за справедлива и солидарна жилищна политика засяга всички, навсякъде, 
но особено тук, в Мюнхен, където достъпните възможности за жилище са рядкост.

Елате на Шилерстрасе 25 на 1 март 2016 г. в 10 ч. сутринта, за да заявим нашите 
фундаментални права. От там нашата демонстрация ще се придвижи до общината на 
Мариенплац.

Изискваме за всички (не по тяхна воля) бездомни хора:
• нормален приют за цялата година;
• възможност за регистрация като граждани на Мюнхен;
• възможност за влизане в и напускане на приюта когато пожелаем, включително 
през деня;
• условия за готвене в приюта.
Противодействията срещу бездомността в краткосрочен 
план могат да бъдат:
• възможност за регистрация в Мюнхен като бездомни хора, живеещи тук;
• възможност за престой в приюта през деня, за да се предпазим от измръзване;
• безплатен транспорт до приюта;
• молбата за допускане до приюта трябва да бъде валидна за целия зимен период.

Ако нашите искания не бъдат удовлетворени, ще проведем следваща демонстрация на 
31 март 2016 г. - денят, в който временният приют срещу замръзване затваря. Ще 
сме пред казармата в 8 часа.

На 1 март няма да протестираме сами - хора от много европейски градове ще 
излязат на улиците срещу несигурността и границите. С помощта на транснационална 
обществена стачка ние ще изискаме правата си.

Бори се с расизма, изключването и експлоатацията!

Място за живот, право на живот в града и добър стандарт за всички!
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