
A Város Mindenkié csoport Politikai Nyilatkozata*

„Legyen béke, lakhatás és szolidaritás.”

A Város Mindenkié hajléktalan érdek- és jogvédő csoport tagjaiként aggasztónak tart-
juk, hogy embertársaink közül tízezrek kényszerülnek biztos lakhatás nélkül, köztere-
ken vagy túlzsúfolt tömegszállásokon élni. Több százezer azon családok száma is, akik
anyagi nehézségeik miatt bármikor elveszíthetik jelenlegi lakásukat, és hamarosan ut-
cára kerülhetnek.

Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a kormány és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti
úton megoldandó „esztétikai” problémaként kezeli a hajléktalanságot, nem pedig tár-
sadalom- és lakáspolitikai kérdésként.

• Tiltakozunk minden olyan helyi és országos jogszabály, valamint hatósági intéz-
kedés ellen, ami a hajléktalan emberek közterekről való kirekesztésére irányul! A
közterületen alvást nem elrejteni és betiltani kell, hanem okafogyottá tenni.

• Tiltakozunk a hatóságok részéről az utcán élő hajléktalan embertársainkat érő min-
dennapi atrocitások ellen, beleértve a zaklatási céllal végrehajtott igazoltatásokat
és a magántulajdont képező tárgyak elszállítását, megsemmisítését.

• Tiltakozunk az ellen is, hogy hajléktalan embertársainknak méltatlan, emberi lakha-
tásra alig alkalmas, túlzsúfolt tömegszállásokon kell élniük!

Az alábbiakat kérjük a Magyar Köztársaság és a Fővárosi Önkormányzat felelős veze-
tőitől:

• Spanyolország, Svédország, Finnország és Belgium alkotmányához hasonlóan a
Magyar Köztársaság Alkotmánya is foglalja magába a lakhatáshoz való jogot, és
Magyarország ismerje el a Módosított Európai Szociális Karta lakhatáshoz való jog-
ról szóló cikkelyét!

• Az állam és az önkormányzatok biztosítsanak minimális, emberhez méltó lakhatást,
legalább a hajléktalan emberek legsérülékenyebb csoportjai számára!

• Az állam alakítson ki kiterjedt szociális bérlakás hálózatot, és gondoskodjon róla,
hogy a lakástámogatások segítségével megelőzhető legyen a szegény háztartások
hajléktalanná válása, és hogy a már hajléktalan emberek otthonhoz jussanak!

• A Fővárosi Önkormányzat növelje a hajléktalan-ellátásra, és szociális lakáspolitikára
fordított forrásait!

• Érdemben vonják be a hajléktalan embereket az őket érintő programok kialakításá-
ba és döntések meghozatalába országos és önkormányzati szinten is!

2010. december 15-én 18 órától egész éjszakás tüntetést szervezünk a Blaha Lujza
téri aluljáróban, hogy tiltakozzunk Tarlós István „Társadalmi megbékélés programja” és
az Építésügyi törvény 2011. januárjában életbe lépő módosítása ellen, amely alapján
a helyi önkormányzatok betilthatják a köztéren alvást. A tüntetésen azt az üzenetet
szeretnénk eljuttatni az ország vezetőihez, hogy a legkiszolgáltatottabb állampolgárok
zaklatása helyett feladatuk az, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy
ebben az országban mindenkinek emberhez méltó lakhatása legyen.

* A politikai nyilatkozatot az AVM szokásos hétfői gyűlésén, konszenzussal fogadta el.


