
Herkes için yaşam 
alanı talep ediyoruz!
Evsiz AB vatandaşlarının Münih’teki durumu şu şekilde: Münih Belediyesi bizle-
ri  barınak gibi evsiz insanlara sağlamakla yükümlü olduğu hizmetlerinden saçma 
sapan çeşitli sebepler uydurarak dışlamaktadır. Bu sebepler arasında  işsizlik, 
başka şehirlerde akrabalarımız olması ve Münih’te kayıtlı ol- mamak gibi şeyler 
bulunmaktadır. Pek çoğumuz yıllardır Münih’te yaşıyor – 
şantiyelerde çalışıp, binaları temileyerek. An-
cak, genellikle acil durumlarda pek destek 
görmediğimiz için sürekli güvence-
siz koşullarda yaşıyoruz.

1 Kasım ile 31 Mart 
t a r i h l e r i 

arasında eski bir 
kışla binasında uyuyabilme-

miz en azından insanları kış boyun-
ca donmaktan kurtarmaktadır. Ancak bu ye-

terli bir çözüm değildir. Bu barınakta kalırken 
ikametgah kaydı yaptırmak mümkün değildir. Bu da, iş 

bulmayı daha da zorlaştırmaktadır çünkü kayıt yaptırılmadan düzenli işlerde 
çalışmak mümkün değil. Düzenli bir işiniz olmadan bir daire kiralayamazsınız. 
Bu durum ayrıca sahtekar patronlara karşı mücadeleye de engel olmaktadır. Her 
3 günde bir barınağa yeni bir başvuru yazmamız gerekiyor. Kışlaya toplu taşıma 
yoluyla gidip gelebilmek için bilet de verilmiyor. Bu nedenle de genellikle bu 
uzun tren yolculuklarını hapis yatmaya kadar varan cezaları göze alarak bi-
letsiz olarak yapmaktan başka çaremiz olmuyor.  Gün boyunca, dışarıda, hasta 



olmamıza sebep olan soğukta kalmak zorundayız.  Sokaklarda sıklıkla polisin keyfi 
ve ayrımcı aramalarına maruz kalıyoruz. Belediyenin bu politikaları yoksulluk 
üretmektedir.

Bizler neden Münih’in vatandaşları olarak görülmüyoruz? Neden var olmak için 
gerekli asgari haklarımızı bile kullanamıyoruz? Neden Münih’te kalmamız için 
uzun erimli perspektifler yok?

31 Mart tarihinde insanların donmasına karşı kullanılan barınak kapatılacak ve 
bizler de tekrar dışarıda uyumak zorunda kalacağız. Üstelik de Münih Belediye-
sinin belediye sınırları içinde istekleri dışında evsiz yaşamak zorunda kalmış 
olan tüm insanlara barınak sağlamak zorunluluğu olmasına rağmen.

Dayanışmacı ve adil konut politikaları heryerde herkesi ilgilendirir. Ancak 
en çok da burada, Münih’te pek çok kişi için karşılanabilir yaşam alanlarının 
sayısı diğer şehirlere göre daha şiddetli bir ivmeyle azalmaktadır.

1 Mart 2016’da sabah saat 10:00’da temel haklarımıza sahip çıkmak için 
Marienplatz’a yürümek üzere Schillerstraße 25 adresine gelin.

Taleplerimiz:
• Isteği dışında evsiz yaşayan herkes için yıl boyunca düzenli barınak
• Bu barınağın adresiyle adres kaydı yaptırma olanağı
• Barınağa gündüz de dahil istediğimiz zaman girip çıkabilmek
• Barınakta mutfak ve yemek pişirme araç gereçleri

Kısa erimdeki gelişmeler şunları içerebilir:
• Münih’teki evsiz yaşayan insanların burada adres kayıdı yaptırabilmesi
• Gün boyunca dışarıda donmak yerine barınakta kalabilmek
• Barınağa ulaşımın bedava olması
• Başvurunun tüm kış boyunca geçerli olması

Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse, donmaya karşı kullanılan barınağın 
kapatılacağı 31 Mart 2016 tarihinde, akşam saat 8’de kışlanın önünde buluşarak 
bir yürüyüş eylemi daha düzenleyeceğiz.  

1 Martta protestomuzda yalnız olmayacağız. Pek çok Avrupa ülkesinde de insanlar 
güvencesizliğe ve sınırlara karşı sokaklarda olacak. Ulusötesi toplumsal grevle 
haklarımızı birlikte talep edeceğiz! 

Irkçılıkla, ayrımcılıkla ve sömürüyle savaş!

Herkes için yaşama alanı, kent hakkı ve iyi bir yaşam!

Dana fazla bilgi için: Wir wollen wohnen (Facebook)
İletişim: wirwollenwohnen@riseup.net

V.i.S.d.P.: P. Lohner, Schwanthalerstraße 139 (Rgb.), 80339 München


