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Európai trendfigyelő
2013. június

Európai Unió
A FEANTSA is támogatja a Szociális Platformnak a bevándorlók jogairól szóló
dokumentumát
A Szociális Platform állásfoglalást tett közzé a bevándorlásról a szociális területen
tevékenykedő 47 európai civilszervezet támogatásával.
A dokumentumban szó esik a törvényes és az illegális bevándorlók, a menedékkérők
és a nemzetközi védelemben részesülők emberi jogaival kapcsolatos aggodalmakról,
valamint javaslatokat is megfogalmaz az EU, és a tagállamok számára.

Külön

javaslatokat tartalmaz azon Európai Uniós állampolgárok EU-n belüli vándorlásának
helyzetével kapcsolatosan, akiket az a veszély fenyegethet, hogy nyomorúságos
élethelyzetbe kerülnek egy másik EU-s tagállamban. A szabad mozgáshoz való
jogukat gyakorló EU-s állampolgárok - a rájuk vonatkozó más jogi keretek és védelmi
rendszerek ellenére - hasonló problémákkal szembesülhetnek, mint a harmadik
világból érkezők.
A FEANTSA felülvizsgálja a 2013-as Nemzeti Reform Programokat
Ez a dokumentum, amely az EU 2020-as stratégiájában a szociális beruházási csomag
hajléktalansággal kapcsolatos irányelveinek megvalósításáról szól, röviden értékeli a
2013-as

Nemzeti

Reform

Programokban

megfogalmazott

intézkedéseket

a

hajléktalanság csökkentésére vonatkozóan. Az elemzés a szociálpolitika és a
gazdaságpolitika
nézőpontjából,

közötti
majd

kapcsolatok

közelebbről

kritikájával

megvizsgálja
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a

kezdődik
szociális

a

hajléktalanság

beruházási

csomag

hajléktalanságra vonatkozó stratégiai irányelv javaslatainak megjelenését a reform
programokban.
Hajléktalanok a bevándorlók között az EU-ban – A hajléktalan-ellátó szervezetek
szemszögéből
A

bevándorlók

jelentős

részét

képezik

az

Európai

Unióban

élő

hajléktalan

népességnek. Sokan jelentősen túlzsúfolt lakáskörülmények között élnek vagy nem
jutnak

hozzá

menedékhelyeken,

alapvető
de

lehetőségekhez;

előfordulhat,

hogy

lehet,
mégis

az

hogy
utcára

találnak

szállást

kényszerülnek

a

menedékhelyek korlátozott kapacitása vagy a lakóhelyi státuszukból fakadó korlátok
miatt. A FEANTSA számos olyan kérdésre felhívja az európai és nemzeti stratégia
készítők figyelmét, amelyekkel foglalkozni kell, hogy mindenki megfelelő lakhatáshoz
juthasson.
Az Európai Parlament véleménye a szociális lakhatásról az Európai Unióban
Az

Európai

Parlament

elfogadta

a

Parlament

Foglalkoztatási

Bizottsága

által

indítványozott, a szociális lakhatásról szóló véleményét, amely szerint a szociális
lakhatás biztosítása az intelligens, fenntartható növekedés és a válságból való
kiemelkedés

eszköze

lehet.

A

dokumentum

számos

cikkelyt

tartalmaz

hajléktalanságról, úgymint:
 a szociális innováció szükségességének hangsúlyozását, és a helyi
sajátosságok elemzésén alapuló, hajléktalan embereknek szóló speciális
programokat;
 az Európai Bizottság és a tagállamok ösztönzését a nemekre gyakorolt
hatásvizsgálatok szisztematikus elvégzésére vonatkozóan, és a
hajléktalan nők specifikus helyzetének illetve szükségleteinek
monitorozását,
 az Európai Bizottság és a tagállamok felszólítását, hogy tulajdonítsanak
nagyobb jelentőséget a lakhatásnak és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásoknak;
 az alapvető jogok hivatalának felszólítását egy tanulmány elkészítésére,
amely elemzi mennyire hatékonyan és milyen feltételek mellett valósul
meg a tagállamokban a lakhatáshoz való jog, és a lakhatási támogatás,
 a Bizottság felszólítását, hogy késlekedés nélkül hajtsa végre az Európai
Parlament európai hajléktalanügyi stratégiáról szóló határozatát.
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Az Európai Parlament határozatot fogadott el a „Leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segélyalapról” (FEAD)
Az elmúlt év végén az Európai Parlament módosításokat fogadott el az Európai
Bizottság „Leginkább rászoruló személyeket támogató európai segélyalapról” szóló
előterjesztésével kapcsolatosan, és a Parlament Foglalkoztatási Bizottsága határozati
javaslatot fogalmazott meg az Alapról, amelyet június 12-én bocsátottak szavazásra.
Az erről szóló szavazás az Európai Parlament végső döntése volt az Alapról, és nagyon
határozott támogatást mutatott az Alap mellett. Egyetértés volt abban, hogy 3,5
milliárd EUR költségvetést indítványoznak az Alaphoz. A Parlament abban is
egyetértett, hogy szükséges az Alapot mindenki számára kötelező érvényűvé tenni.
Amíg a módosítások azt javasolták, hogy kerüljenek ki az olyan célcsoportokra
vonatkozó konkrét hivatkozások, mint a hajléktalanok és a gyerekek, az Európai
Parlament a hajléktalanságra vonatkozó hivatkozásokat fogadott el (nevezetesen az
ETHOS tipológiát illetve az Alap fontosságát a tagállamok támogatásában a
hajléktalanság felszámolása érdekében), valamint hivatkozásokat tett az un. „kezdő
csomagok” használatára, amelyekkel támogatható a hajléktalanságból való kilépés
(pl. szállóról vagy utcáról albérletbe költözéskor bizonyos eszközök vásárlására). Most
az Európai Unió Minisztereinek Tanácsán a sor, hogy június és szeptember között
megvizsgálja a Parlament álláspontját.
A szegénység, mint közegészségügyi krízishelyzet
Az EuroHealthNet, amely az egészség, a jóllét és a társadalmi egyenlőtlenségek
meghatározóin dolgozó szervezetek nonprofit hálózata, új kommunikációs csatornák
sorát nyitotta meg, hogy megvilágítsa az egészség, a szegénység és társadalmi
kirekesztődés közötti szoros kapcsolatot, beleértve egy videót “A szegénység
közegészségügyi krízsihelyzet” címmel. Az egészség támogatása és a méltányos
egészségi eredmények elérése nem csak döntő fontosságú a szegénység kezelése és
a társadalmi

befogadás

növelése

érdekében, hanem hozzájárul majd az EU
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kohézióval,

jólléttel,

gazdasági

fenntarthatósággal

és

társadalmi

haladással

kapcsolatos céljaihoz is, fogalmaz az EuroHealthNet.
Franciaország
A FNARS véleményezi a lakáshoz jutásról szóló törvényjavaslatot
A FNARS értékelte a lakáshoz jutásról és a modernizált várostervezésről szóló
törvényjavaslatot, amelyről a francia parlament szeptemberben szavaz majd. A
szervezet úgy véli, hogy amíg a szöveg előrelépést jelent a korábbi politikához képest,
nem ad hatásos választ a nem megfelelő lakásminőséggel kapcsolatos franciaországi
drámai helyzetre. A krízisszállások 115-ös hívószámán a hívások száma egy év alatt
30%-kal emelkedett és a teljesítetlen szálláskérelmek száma jelenleg is 70%-on áll.
Kényszer kilakoltatás a bevándorló cigányok telepeiről
Ez a tanulmány adatokat szolgáltat a cigánytelepek lerombolásáról Franciaországban
és

a

bevándorló

romák

eltávolításáról.

2013

első

félévében

4152

embert

kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. A DIHAL (a lakhatással és a lakáshoz jutással
foglalkozó minisztériumközi testület) az illegális táborokból kilakoltatott emberek
támogatásáról szóló előrehaladási jelentést tett közzé.
Egyesült Királyság
A “Nincs kifogás” című jelentés cselekvésre szólít fel, hogy a következő generáció
érdekében a hajléktalanság megelőzhető legyen
A Homeless Link által kiadott, Nincs kifogás című jelentés feltárja a 16-17 éves
korosztály körében előforduló hajléktalanság okait, annak hosszú távú hatását a fiatal
felnőttekre, és hogy hatékonyan gondoskodnak róluk illetve védelmezik–e őket a helyi
hatóságok.
A St Mungo's NEM-et mond a közterületen éjszakázás emelkedő trendjére
Mivel naponta több mint tíz új emberrel nő a közterületen éjszakázók száma, a St
Mungo’s

nevű

civil

szervezet

sürgős

cselekvésre

szólít

fel

a

hajléktalanság

megfékezése érdekében. A jótékonysági szervezet egy új kutatást jelentetett meg
„Elég volt: A hajléktalanság a jelenleg utcán élők szemével” címmel, és amely szerint
a veszélyeztetett emberek hajlamosak az életük különböző szakaszaiban padlóra
kerülni, míg végül nincs hová fordulniuk. A jelentés 34 olyan férfival és nővel készült
interjú alapján íródott, akik mindannyian közterületen töltötték éjszakáikat az elmúlt
12 hónapban. Hat olyan ember készítette velük az interjúkat, akik maguk is voltak
hajléktalanok. A St Mungo’s most arra szólítja fel az önkormányzatokat, hogy
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fejlesszék a tanácsadó szolgálataikat és a támogatásaikat, amelyet a hozzájuk
lakhatási segítségért fordulóknak kínálnak, és a központi kormányzat biztosítsa, hogy
minden önkormányzat tegyen meg minden tőle telhetőt a hajléktalanság megelőzése
érdekében.
Monitoring jelentés a hajléktalanságról Homelessness Monitor Reports
A Hajléktalanság monitorozása egy ötéves tanulmány (2011-2015), amely független
elemzést nyújt a jelenlegi gazdasági és politikai fejlemények hajléktalanságra
gyakorolt hatásáról az Egyesült Királyságban. Jelenleg az Angliáról, Skóciáról és az
Egyesült Királyságról szóló jelentések már hozzáférhetők, míg a Walesről szóló első
jelentés 2013 elején, az Észak-Írországról szóló monitoring jelentés 2013 nyarán
kerül kiadásra. A jövőben évenként adják ki a jelentéseket és egészen 2015-ig
követik nyomon a fejleményeket.
• Az Egyesült Királyságról szóló 2012-es jelentés letöltése
• A Wales-ről szóló 2012-es teljes jelentés és összefoglalójának letöltése
• A Skóciáról szóló 2012-es teljes jelentés és összefoglalójának letöltése
• Az Angliáról szóló 2012-es teljes jelentés és összefoglalójának letöltése
• Az Angliáról szóló 2011-es teljes jelentés és összefoglalójának letöltése
A Broadway új jelentést tett közzé a London utcáin éjszakázókról
A londoni székhelyű Broadway „Street to home” címmel adott ki részletes jelentést. Ez
a kéthavonta kiadott jelentés beszámol azokról a közterületen éjszakázó emberekről,
akikkel az utcai szolgálatok találkoztak a 2013 márciusi és áprilisi időszak folyamán.
A jelentés az Egységes Hajléktalan Információs Hálózatban (Combined Homelessness
Information Network, CHAIN) összegyűjtött adatokra épül, amely adatbázis a londoni
regionális

hatóság

megbízásából

és

finanszírozásából

vezetésével.
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jött

létre

a

Broadway

A jelentésből kiderül, hogy a 2013 március-április időszak folyamán az utcai
szolgálatok összesen 1405 főt regisztráltak a fővárosban, akik az utcán töltötték
éjszakájukat. Ez 3%-os csökkenést jelent az előző évben rögzített adathoz képest. Az
új utcás ügyfelek az összes utcán élő ügyfél 45%-át adják, az időszakosan
közterületen éjszakázók az időszak során regisztráltak harmadát (36%) teszik ki, és
nagyjából egy ötöde (20%) a regisztráltaknak élt utcán a teljes időszak során. A
jelentés részletesen elemzi ezeket az adatokat és összeveti őket a 2012-es felmérés
eredményeivel. A teljes jelentés itt található.
Olaszország
A Rómában segítségben részesülő hajléktalan emberek 40%-a kényszerbevándorló
A Medici per i Diritti Umani (Doctors for Human Rights, MEDU) az elmúlt tíz év során
Rómában

társadalmi

kirekesztésben

élő

menekültekkel

végzett

szociális

és

egészségügyi munkájukról szóló jelentést adott ki. Az eredmények azt mutatják, hogy
sürgős válaszlépésekre van szükség a kényszerbevándorlók állapotát illetően. Az
elmúlt 12 hónapban segítségben részesülő hajléktalan emberek 40%-a menedékkérő,
menekült, átutazóban lévő és máshonnan áthelyezett ember volt, akik abban
reménykednek, hogy más EU-s országba utazhatnak tovább. Június 30-án a MEDU
szolgáltatásait igénybe vevő 1900 menekültből, 1812 fő átlagosan több, mint négy
hónapja szerepel a város 24 menedékhelyének várólistáján.
Milánóban 6%-kal több utcán élő ügyfél választja a menedékhelyeket az utcai
életmóddal szemben
2013. március 11-ének éjszakáján zajlott a hajléktalan népesség számlálása
(“RacContami”), amelyet Milánóban 900 önkéntes részvételével Michela Braga
(Fondazione Rodolfo Debenedetti) vezetésével végeztek.
Az összeírást a Bocconi Egyetem, Milanó önkormányzata, és a Fondazione Rodolfo
Debenedetti együttműködésében szervezték. A pillanatfelvétel jellegű felmérések
módszertanát

alkalmazták

az

S-Night

(utca

és

szállók,

street

and

shelters)

szemléletet követve. A hajléktalan népesség nagyjából 34%-a válaszolt a részletes
értékelést nyújtó kérdőívre. A számlálás értékelése szerint 2616 hajléktalan ember él
Milánóban. 2106 főt éjjeli menedékhelyeken és 510 főt utcán találtak.

A milánói

hajléktalan emberek jelentős többsége férfi (az utcások 91%-a és az éjjeli
menedékhelyek lakóinak 86%-a) valamint nem olasz származású (az utcások 83%-a,
a menedékhelyek lakóinak 77%-a). A leginkább reprezentált korosztály (30%) a 4460

éves

korban

lévők.

Az

összeírás

összességében

a

hajléktalan

növekedését mutatta, ugyanakkor ezzel egyidejűleg csökkent a közterületen
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éjszakázók aránya - 6%-kal emelkedett (a 2012-es adatokkal összevetve) a
hajléktalan népességen belül az utca helyett inkább éjjeli menedékhelyeket választók
száma. További információ ebben a cikkben, illetve ezen a pdf-en olvasható.
Németország
Berlini civil szervezetek növekvő számú hajléktalan lengyel bevándorlóról számolnak
be
Helyi civil szervezetek arról számoltak be, hogy az elmúlt két évben drámaian
megemelkedett a Lengyelországból bevándorolt és hajléktalanná vált népesség
száma. A szociális munkások állítása szerint ezek az emelkedő számok a 2011-es
munkaerő-piaci nyitással és a média által hirdetett megalapozatlan igényekkel
lehetnek kapcsolatban a németországi munkalehetőségek feltételezett túlkínálatát
illetően. Habár nem tettek közzé hivatalos statisztikai adatokat, a civilek jelenleg
50%-ra becsülik a lengyel bevándorlókat a német főváros teljes hajléktalan
népességén belül. Bővebb információ itt olvasható.
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