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Európai trendfigyelő 

 

2013. október 

 

Európai Unió 

Európai Jelentés a növekedés és a kohézió érdekében tett szociálpolitikai reformokról   

Az Európai Foglalkoztatási és Szociális ügyek Tanácsa nemrégiben fogadta el a 

Szociális Védelmi Bizottság a szociális védelmi politikák fejleményeiről szóló 

konklúzióit. Ezekben utalást tesznek a hajléktalanság kezelése és a lakáshoz jutás 

javítása érdekében tett néhány intézkedésre.   Ugyanakkor a jelentés messzebbre is 

mehetett volna a hajléktalanság monitorozását illetően.  

 

A mobilitásukkal élő EU-s állampolgárok hatása a tagállamok szociális védelmi 

rendszereire  

Az Európai Bizottság által kiadott tanulmány szerint az EU-s állampolgárok nem veszik 

igénybe jobban a tagállamok szociális segélyezését, mint a tagállamok saját 

állampolgárai. A vizsgált tagállamok legtöbbjében a mobilitásukkal 

élő EU-s állampolgárok kisebb valószínűséggel részesültek 

rokkantsági és munkanélküli ellátásokban.   

A pénzbeli juttatások esetében - mint amilyen a 

rokkantsági segély és az álláskeresési segély, 

amelyeket inkább az általános adóbevételből 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758&newsId=1983&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1980&furtherNews=yes
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semmint az egyén befizetéséből finanszíroznak - a tanulmány kimutatta, hogy a 

gazdaságilag inaktív, mobil EU-s állampolgárok a segélyezettek nagyon kis hányadát 

teszik ki, és hogy az ilyen jellegű igényléseknek a jóléti kasszára gyakorolt 

költségvetési hatása nagyon minimális. Az ilyen segélyben részesülők körében az EU-

s állampolgárok kevesebb, mint 1%-ot tesznek ki hat vizsgált országban (Ausztria, 

Bulgária, Észtország, Görögország, Málta és Portugália) és 1-5% között vannak 

további öt országban (Németország, Franciaország, Finnország, Hollandia és 

Svédország).   

 

Szociális Innovációs Díj 

Az Második Európai Bizottsági Szociális Innovációs Díj arra fókuszál, hogy minél több 

embert segítsenek belépni a munka világába vagy új típusú munkavégzésben részt 

venni. A nevezők 200,000 EUR-t is nyerhetnek és mentori támogatásban is 

részesülhetnek. A projektek és tevékenységek benyújtása iránt érdeklődők számára 

2013. október 11-től él a nyílt felhívás.  

 

Az Európa Tanács azonnali intézkedést követel a menedékhelyekre való bejutás 

érdekében  

2013. október 25-én a Szociális Jogok Európai Bizottsága, amely annak biztosításáért 

felel, hogy az országok az Európa Tanács Felülvizsgált Szociális 

Kartájában általuk aláírt jogoknak megfelelően járnak el, 

azonnali intézkedés kérelmezéséről döntött Hollandiát 

illetően, hogy az biztosítsa a hajléktalan emberek 

menhelyekre való bejutását az egész ország 

területén. A FEANTSA sajtóközleménye itt 

olvasható a témában.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://feantsa.org/spip.php?article1019&lang=en
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ELOSH Projekt  

Az European Learning Outcomes for Support and Housing (ELOSH) projekt elnyerte 

az Európai Bizottság támogatását. A projekt annak a folyamatos képzési igénynek a 

kielégítését célozza, amely a fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg és/vagy hajléktalan 

embereknek nyújtott szociális és lakhatási szolgáltatások integrációja terén 

jelentkezik.  A projekt célja a képzési anyagok kidolgozása, tesztelése és elindítása, 

a lakhatási és szociális szolgáltatások közösségi környezetben történő hatékony 

integrációját támogatandó.   

A projekt innovatív ismereteket és tananyagokat közvetít majd az integrált lakhatási 

és szociális szolgáltatásokról, továbbá azonosítja a következő lépéseket az 

eredmények beültetése érdekében a releváns európai, nemzeti és regionális 

rendszerekbe és folyamatokba. A főpályázó a Sitra (UK), a FEANTSA egyik 

tagszervezete, és az EASPD (European Association of Service Providers for People 

with Disabilities) pedig a projekt koordinátora.  A FEANTSA mellett a Sitra, a Mental 

Health Europe, az EAPSD, az ENIL (European Network for Independent Living) és a 

CECODHAS alkotja a projekt vezetői testületét. Hét országban tesztelik és dolgozzák 

ki a tananyagokat – Görögországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, 

Olaszországban, Hollandiában és Szlovéniában.  A projektvezető testület 2013. 

október 29-én találkozott először Brüsszelben. A projektindító ülést februárban tartják 

majd Londonban.   

További információért vegye fel a kapcsolatot Ruth Owen-nel.  

 

Ausztria 

A BAWO hatékony lakáspolitikát követel  

A BAWO kritizálja a politikai aktivitás hiányát a 

lakhatás és a hajléktalanság terén, amely az 

elmúlt években jellemző Ausztriában.   
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Véleményük szerint a megélhetési költségek sok ember számára túl magasak, a 

lakásköltségek rekordszintre, a jövedelmek 42%-ára emelkedtek, a lakáshiány is 

számos közepes jövedelmű családot érint és sok ausztriai városban nagyon nehéz 

megfizethető lakást találni, és nehéz kilábalni a hajléktalanságból, ha egyszer valaki 

megtapasztalja azt. A hajléktalanság elsősorban a fiatalok és a nélkülözésben élő dél-

kelet európai tagállamokból érkező bevándorlók körében fokozódott, akik 

munkakeresés címén költöztek Ausztriába és váltak egy olyan látható kisebbséggé, 

akik marginalizálódtak és elszegényedtek, koldulásra és hajléktalanságra 

kényszerülve a nagyobb ausztriai városokban.    

 

Kutatási projekt a „Hajléktalan EU-s bevándorlókról”  

Ausztriában, Salzburgban kutatást végeztek azoknak az embereknek a hajléktalanná 

válásáról, akik munkakeresés miatt vándoroltak el, mint például a Roma népességhez 

tartozók vagy az utcán kéregetők.  Román, lengyel, szlovák és magyar anyanyelvi 

interjúztatók alkalmazásával készült interjúk, műhelyek és szakértői vélemények 

segítettek információval szolgálni a bevándorlás folyamatában történő változásokról. 

A jelentés ezzel a címmel jelent meg: „Amíg itt jobb életem van az utcán, mint otthon, 

addig visszajárok koldulni: Gazdasági bevándorlók és bevándorló koldusok 

Salzburgban). Egy rövid változata az ausztriai emberi jogokról szóló 2013-as 

beszámolóban jelent meg.    

 

Írország 

Minden korábbinál súlyosabb a hajléktalanság  

A dublini Simon Community szerint veszélyben 

van a kormány terve a krónikus 

hajléktalanság 2016-ra történő 

http://helixaustria.com/uploads/media/Not-Reisen_und_Bettel-Migration_Bericht_131001.pdf
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felszámolására vonatkozóan és az utcán élők száma minden korábbi értéket 

túlszárnyal. A szervezet szerint a kormányzati költségvetésben a segítségnyújtást 

érintő további megszorítások további veszélynek tehetik ki az elesetteket.  A “jelenlegi 

bizonytalan időszakban a kevés számú krízisférőhellyel, a lakáshiánnyal, a 

lakbéremelésekkel, a lakbér támogatás szigorításával, a férőhelyek iránti igény 

elképesztően megnőtt”, fogalmazott a szóvivő. A Simon Community szerint egy 

szeptemberi éjszaka során 85 főt találtak, akik az utcán töltötték éjszakájukat.  Arra 

figyelmeztettek, hogy ez az adat még sokkal magasabb is lehet, mivel a kora reggeli 

számlálások nem ölelik fel az un. rejtőzködő hajléktalanokat, akik kórházakban, 

Internet kávézókban és illegális lakásfoglalóként töltik éjszakáikat.  

 

Egyesült Királyság 

Háromból egy ember megtapasztalta már a hajléktalanságot vagy ismer olyat, aki 

igen  

A Homeless Link egy új felmérés eredményeit hozta nyilvánosságra, amely szerint az 

Egyesült Királyságban háromból egy ember (32%) megtapasztalta már a 

hajléktalanságot, vagy ismer olyat, aki igen.   Amellett, hogy a hajléktalannak 

minősített háztartások száma 2010 óta a 33%-on áll, tízből nyolc megkérdezett 

gondolja úgy, hogy az önkormányzatoknak többet kellene tenniük az emberek 

segítése érdekében. Mégis, a hajléktalan emberek számának növekedése ellenére, a 

kutatások azt mutatják, hogy az emberek számára hozzáférhető segítség 

szűkül.    

 

Hajléktalanügyi Akciótervet követelnek 

A Shelter Scotland szerint egy tíz eves tervre 

van szükség a hajléktalanság és a 

http://homeless.org.uk/news/one-in-three-has-experienced-homelessness-or-knows-someone-who-has#.UmUicFCnpZx
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krízislakások problémájának kezelése érdekében. Felszólították a skót kormányt, 

hogy állítson fel szakértői csoportot, amely tervet készít hajléktalan-ellátásra és a 

lakhatási tanácsadói szolgáltatások nyújtására a következő évtizedre. A civil 

szervezet szerint a tervben szerepelnie kell személyre szabott támogatásnak a 

veszélyeztetett csoportokra vonatkozóan, mint például a gondozásból kikerülő 

fiatalok, valamint kilépési lehetőséget a krízislakásokat igénybe vevők számára.   

 

Belgium 

Egyre több családot fenyeget a kilakoltatás  

A kilakoltatás társadalmi problémája fokozódni látszik Belgiumban. Az elmúlt évben 

az országban 13 571 bérlakásban élőt fenyegettek kilakoltatással a békebírák.  2011-

hez képest ez 800 fős, csaknem 6%-os emelkedést jelent.  Ez azt jelenti, hogy hetente 

261 családot fenyeget a kilakoltatás. Az adatok az Állami Szociális Segítő 

Központoktól (OCMW) származnak, amely a Flamand Városok és Kerületek 

Szövetségétől kapott megbízást.  A Központoknak világos rálátásuk van a 

problémára, mert a békebírók kötelesek jelenteni minden kilakoltatási felszólítást a 

területükön. A Központok (OCMW) szándéka, hogy segítsenek megoldást találni a 

problémára.  Még nehezebb annak a megállapítása, hogy pontosan hány embernek 

is kell elhagynia az otthonát egy jogi eljárás végén. Az azonban nyilvánvaló, hogy 

egyre több család kerül bajba, mondja a tanulmány szóvivője. Időnként néhány előre 

nem látható esemény, mint például egy kórházi kezelés költsége vagy 

leépítés, elegendő ahhoz, hogy az emberek ne tudják tovább 

fizetni a lakbért. De a szóvivő szerint az igazi probléma 

strukturális jellegű, alacsonyak a fizetések és 

gyakran az európai szegénységi küszöböt sem 

érik el.   
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Hollandia 

A hajléktalan emberek fiatalabban halnak meg   

Rotterdamban a hajléktalan emberek sokkal rövidebb életet élnek, mint azok, akiknek 

van fedél a fejük felett. Például a jelenleg 20 éves hajléktalan nőknek átlagosan 66 

életévnyi kilátásaik vannak.  Ez 16 évvel kevesebb, mint egy átlagos rotterdami nő 

esetében. A hajléktalan férfiak körülbelül 14 évvel korábban hunynak el. A kutatók 

2000 húsz év feletti hajléktalan ember életét követték nyomon tíz éven keresztül. Az 

átlagos halálozási arány több mint háromszor olyan magas volt, mint a város 

átlagnépessége körében.  "A hajléktalan emberek sokkal több problémának vannak 

kitéve, mint például az alkohol és a drogfüggőség és a pszichiátriai betegségek és a 

magasabb halandóságuk” – fogalmazott egy szóvivő.  A fiatal korban való elhalálozás 

kockázata magasabb a hajléktalan nők körében. A szóvivő szerint a kutatóknak erre 

nincs meggyőző magyarázata, „de az a tény, hogy sokkal kevesebb hajléktalan nő 

van, mint férfi, azt is jelentheti, hogy azok a nők, akik ténylegesen hajléktalanná 

válnak, sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak.”  

 

Franciaország 

A 115-ös krízistelefonszám nem tud megbirkózni a kérések számával  

A Diszpécser Szolgálat Országos Kutatóintézetének 2012-es jelentésében szereplő 

adatok azt mutatják, hogy a krízisellátások képtelenek lépést tartani az igény 

mértékével és hogy hiány van a rendelkezésre álló lehetőségekből, 

amelyekkel meg lehetne felelni a keresletnek. Míg egy év 

alatt 30%-kal emelkedett a kérelmek száma, 64%-uk 

kielégítetlen maradt, elsősorban a férőhely hiánya 

miatt.  

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0073979
http://www.fnars.org/champs-d-action/accueil-orientation/actualites-accueil-orientation/4767-le-115-sature-ne-repond-plus-les-chiffres-du-rapport-annuel-2012
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Spanyolország 

Madrid 750 EUR-s bírsággal sújtja a koldulást  

2014 elején a madridi önkormányzat helyi rendeletet vezet be, amelyben akár 750 

EUR bírság jár majd az olyan szabálysértésekért, mint a közterületen vásárolt 

prostitúciós szolgáltatások, áruház bejáratának közelében folytatott koldulás és a 

cigarettacsikk eldobása. Egyéb szankciókat is alkalmaznak majd az idegenekkel és a 

homoszexuálisokkal szemben tanúsított gyűlölet (1 500 EUR) és a kiskorúakkal való 

koldulás (3 000 EUR) büntetése érdekében.  

A helyi önkormányzat azt állítja, hogy az intézkedésekkel „mindenki szabadon 

mozoghat, gyakorolhatja szabadidős, társadalmi élettel és szórakozással kapcsolatos 

tevékenységét, amíg tiszteletben tartja mások jogait és méltóságát, valamint az 

önkifejezés és az életmód sokszínűségét.” 

A bírság 90 centtől 750 EUR-ig terjed. A kisebb szabálysértésekbe tartozik  

 az iskolák, kórházak és bevásárló központok közelében való koldulás;  

 a közlekedési lámpáknál megálló autósoknak árucikkek kínálása;  

 az utcán szexuális szolgáltatások kérése;  

 veszélyes és romboló játékok;  

 nyilvános alkoholfogyasztás;  

 köpködés és szemetelés;  

 kempingezés és főzés főútvonalak mentén;  

 padok használata az üléstől eltérő módon;  

 kutyasétáltatás úgy, hogy az mások zavarásával vagy 

fenyegetésével jár,  

 mosás a szökőkutakban, stb.  

A kritikák szerint a törvény korlátozó és nem 

hagy alternatívákat, nem kezeli az olyan 

problémák gyökerét, mint például a 
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prostitúció.  Az is kritika tárgya, hogy bizonyos viselkedéseket úgy szankcionálnak, 

hogy nem biztosítanak megfelelő forrásokat azoknak a szociális problémáknak a 

leküzdésére, amelyekből azok erednek.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 

 


