ÜRES LAKÁSOK MENETE

ÜRES LAKÁSOK MENETE

Séta Budapest üresen álló lakóépületei között
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Tudtad, hogy Budapesten 72 ezer lakás áll üresen?
Ezekben a lakásokban ma hajléktalan emberek lakhatnának!
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Járd be A Város Mindenkiével a VI. és a VII. kerületben
található üres ingatlanokat!
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Időpont: 2010. október 17., vasárnap, 14.30
Indulás a Blaha Lujza térről a padoktól.
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Oszd meg velünk az ötleteidet a menet előtti találkozón!
Időpont: 2010. október 14., csütörtök, 18 h
Helyszín: VIII. Szentkirályi utca 22‐24.
Kapucsengő: Tégy az Emberért! központ.
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A Város Mindenkié hajléktalan és nem‐hajléktalan
aktivisták csoportja. Célunk a hajléktalan emberek
jogvédelme és a hajléktalanság felszámolása
érdekében társadalmi változások elindítása.
További információ:
0620/44‐99‐110 (Vojtonovszki Bálint)
Levelesláda: VII. Kürt u 4. előtér
E‐mail: AVarosMindenkie@gmail.com
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Téged is zavar, hogy a főváros vezetése hagyja lepusztulni ingatlanjait?
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Szerinted is az a hajléktalanság egyik oka, hogy nincsenek olcsón bérelhető
lakások?
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A Város Mindenkié csoport 2010. október 17‐én, vasárnap sétát szervez a
VI. és a VII. kerületben, hogy felhívjuk a figyelmet a kihasználatlanul álló
lakásokra és ingatlanokra. A séta során bemutatunk néhány üresen álló
épületet és ingatlant, tulajdoni hátterüket, és azt, hogyan lehetnének
hasznosíthatóak szociális bérlakásként,
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Csatlakozz hozzánk, és követeld Te is velünk, hogy a hajléktalanságra nem
az ellátórendszer végtelen bővítése a válasz, hanem az emberhez méltó
lakhatás biztosítása. Ehhez pedig megfelelő lakásgazdálkodásra, az üres
lakások számának csökkentésére, és a lakhatás szociális alapú
támogatására van szükség.
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