
Solicităm spațiu de
locuit pentru toată lumea!
Cu toții suntem confruntați cu situația migranților din UE în München fără 
adăpost: Municipiul München nu ne oferă o protecție regulată în azilurile 
pentru persoane fără adăpost (Adăpost Provizoriu/Notunterkunft, ceainăria 
„Teestube Komm“ ș.a.) din diferite motive absurde: lipsa unui loc de muncâ, 
lipsa reședinței la München și lipsa de rude în localitate. Deoarece marea 
majoritate este stabilită aici de ani de zile - lucrăm 
pe șantierele orașului, curățam/întreținem in-
cinte - , trăim în mod permanent intr-o 
situație de nesiguranță și incer-
titudine profundă fără niciun 
ajutor. Iarna, pe timpul 
nopții, începând cu 
1 noiembrie 

până în 
31 martie avem 

acces la un pat la 
adăpostul provizoriu în fos-

ta cazarmă militară. Este insufici-
ent, prin urmare, pe timpul cazării la 

adăpost nu avem dreptul la înscrierea ca loca-
tar al orașului München. Acest lucru creează complicații semnificative în 
privința găsirii unui loc de muncă – lucru legat de înscrierea reședinței 
- și prin urmare a găsirii unei locuințe. Totodată, creează complicații 
semnificative în privința luptei împotriva exploatării de către angaja-
tori. Din trei în trei zile suntem obligați să obținem aprobarea pentru 
adăpostul provizoriu. Fără bilete de transport public pentru drumul spre 
adăpost suntem nevoiți sa călătorim riscând amenzi sau chiar și închi-
soare. Pe timpul zilei suntem obligați să părăsim adăpostul provizoriu, 



ce ne face munca de noapte imposibilă. Pe timp de zi, suntem expuși tem-
peraturilor scăzute, astfel crește riscul îmbolnăvirii și suntem supuși 
verificărilor de poliție, adeseori rasiste și degradante. Orașul München 
promovează sărăcia prin aplicarea acestei politici.
Din ce motive suntem nedoriți ca locuitori a orașului München, ... nu ne 
este acordat dreptul la minimul de existență, ... nu ne este oferită o 
perspectivă pe termen lung la München?
Adăpostul provizoriu închide cu 31 martie și astfel noi, cetățenii euro-
peni la München și alti solicitanți de azil în alte țări, vom fi obligați 
să trăim și să dormim pe stradă, deși, orașul München este obligat prin 
lege să cazeze pe cei care se află involuntar în această situație.
Lupta pentru o politică socială, echitabilă și solidară a locuințelor 
este preocuparea tuturor, în special la München, unde lipsa generală a 
accesului la locuințe cu un preț accesibil, reprezintă o problemă imensă.
Participați la demonstrația pașnică pentru drepturil noastre fundamenta-
le, planificată pe 1 martie 2016 la ora 10, locul întîlnirii Schillerstra-
ße nr. 10, vom merge până la primărie la Marienplatz.

Solicităm pe termen lung:
• pe toată durata anului, adăpost cu access zi și noapte pentru toți fără 
adăpost care se găsesc (în mod involuntar) în această situație
• posibilitatea de înscriere ca locatar al orașului folosind adresa 
adăpostului
Solicităm pe termen scurt:
• posibilitatea de înscriere ca locatar al orașului pentru toți fără 
adăpost care se găsesc (în mod involuntar) în această situație
• acces zi și noapte la adăpost
• legitimații de transport public gratuite pentru drumul spre adăpost
• trimitere pentru adăpost valabilă pe toată perioda de iarnă

Dacă cerințele noastre ramân nesatisfăcute, planificăm o demonstrație 
pașnică pentru 31 martie 2016, ultima zi cu acces la adăpost, la ora 8 în 
fața Adăpostului Provizoriu „Bayernkaserne“.
Pe 1 martie, vom demonstra împreună cu oameni în multe orașe europeene, 
luptând împotriva precaritatea muncii și sărăcia, frontiere și limitații. 
Cu această grevă socială la nivel transnațional luptăm împreună pentru 
drepturile noastre fundamentale.
Nu acceptăm rasismul, excludere socială și exploatarea lucrătorilor de 
către angajatori! Solicităm pentru toți oameni un adăpost, drepturile lo-
catarului în oraș și dreptul la o viață demnă și normală!

Facebook: Wir wollen wohnen
Vă invităm să ne căutați la wirwollenwohnen@riseup.net
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