
***Português***

Manifestação
Participe no dia 24 de fevereiro de 2018 da colorida manifestação“Hasi bleibt- Freiräume 
verteidigen” (Hasi permanece – Vamos defender os espaços de vivência livre)

Convide tod@s @s seus amig@s e toda família também!

Comeco: 15:00 Horas
Ponto de encontro: Marktplatz Halle (Saale)
No dia 5 de janeiro de 2016 ativistas ocuparam um prédio na rua Hafenstr. 7, que esteve desocupado 
durante 10 anos. Em dois anos desenvolveu-se ali um centro sub-cultural de espaço  permanente sem 

racismo, facismo, sexismo, homophobia e antisemitismo.
Eventos educacionais e dias de construção ali tem lugar de forma auto organizada e não comercial. 
Espaço que anteriormente estava se tornando em ruínas gradualmente, é utilizado atualmente como um 
local de encontro de famílias e refugiad@s, de grupos de esportes, workshops faça você mesm@, grupos 
de teatro com anfiteatro, pessoas que cozinham juntas, loja gratuita, pátio,
pequena livraria e muito mais!
No dia 31 de janeiro de 2018 o contrato para uso do local expirou e agora o projeto está sob ameaça  de 
despejo, o que inevitavelmente significará o fim de todas estas atividades. Lugares alternativos que foram 
oferecidos para a Hasi se realocar não são opções de fato por uma série de razões.
A Hafenstr. 7 está ficando mais e mais atrativa para investidores – a Hasi será substituida por 
apartamentos de luxo em blocos de concreto. Isto porém ainda pode ser revertido!

Nós exigimos do proprietário (HWG) que cesse qualquer plano de desalojo e deixe que se dê 
continuidade nos diversos trabalhos voluntários que ali se encontram.

Nós exigimos que as fracções da Camara Municipal de Halle consinta em vender o prédio à associação 
para que assim não se perca este benefício que afinal é para a cidade de Halle.

Nós exigimos participação e sustentabilidade na política municipal que siga as necessidades dos 
cidadãos e não o das companhias com interesses apenas em seus lucros.

Nós nos solidarizamos com tod@s aqueles que lutam por uma cidade para todas as pessoas!
Nós nos solidarizamos com tod@s aqueles que lutam contra o aumento de aluguéis, ações de despejo e 
deslocamento nos espaços urbanos!

Venha com a gente na Marktplatz Halle (Saale) no dia 24 de fevereiro de 2018 para gritar alto 
e determinado: Hasi Bleibt! (Hasi permanece)

Considere por favor: Não traga bandeiras de partidos politicos – isto não é uma pré campanha de eleição. 


