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Európai trendfigyelő 

 

2014. február 

 

Európai Unió 

Az EU Strukturális és Befektetési Alapjainak célzott felhasználására van szükség az 

EU szegénységgel kapcsolatos célkitűzéseinek elérése érdekében  

A 2014 és 2020 közötti időszak során az Európai Szociális Alapra elkülönített 70 

milliárd EUR költségvetésnek legalább 20%-át helyezik majd ki a társadalmi 

befogadás területére. Ezen felül 3,5 milliárd EUR-t jelöltek ki a Leginkább Rászorulók 

Európai Segélyalapja számára. A társadalmi befogadás tematikus célkitűzésként az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapban is szerepel, amelynek forrásokat kell majd 

nyújtania a városfejlesztésre és lakásépítésre, és ezeken felül a közösség alapú 

szociális és egészségügyi ellátásokra is. Ugyan ez a szegénység elleni küzdelemben 

jelentős mértékű EU-s támogatás, mégsem elegendő ahhoz, hogy minden 

szegénységgel fenyegetett embert elérjen az EU-ban (az Eurostat szerint több, mint 

120 millió ember), mivel egy rászorulóra vetítve az összeg kevesebb, mint 20 EUR-t 

tesz ki, fogalmaz a FEANTSA közleménye. Az egyetlen mód 

arra, hogy a ráfordított forrásoknak látható hatásuk 

legyen, és az embereket ténylegesen kiemeljék a 

szegénységből, ha a leginkább rászorulókat 

célozzák meg, fogalmaz a közlemény.  

 

http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique129&lang=en
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Az Európai Parlament jelentése a nők bántalmazása elleni küzdelemről   

Az Európai Parlament a nők bántalmazása elleni küzdelemről fogadott el jelentést, 

amely javaslatokat fogalmaz meg az Európai Bizottság számára. A dokumentum 

megállapítja, hogy „a bántalmazást elszenvedő nők és gyermekek speciális menhelyi 

elhelyezést igényelnek, ahol megfelelő egészségügyi ellátást, jogi segítséget, 

pszichológiai tanácsadást és terápiát kínálnak számukra”, valamint, hogy „a 

tagállamoknak a női menhelyek számára megfelelő forrásokat kell biztosítaniuk”. A 

jelentés sürgeti az EU-s tagállamokat, hogy „biztosítsák ezeket a speciális 

menhelyeket (mind az elsődleges kapcsolatfelvétel támogatásául szolgáló, mind 

biztonságot és megerősítést jelentő térként a nők számára), szereljék fel ezeket a 

szükséges eszközökkel és biztosítsanak megfelelően képzett segítő személyzet, 10 

ezer lakosra legalább egy ilyen női férőhelyet kínálva.”   

 

Az Európai Parlament emberi jogokról szóló jelentése, amelyben felszólítanak a 

hajléktalanság kriminalizációjának beszüntetésére  

Az Európai Parlament az emberi jogokról szóló jelentést fogadott el, amely több más 

rendelkezés mellett, “felidézi a Parlamentnek az Európai Hajléktalanügyi stratégiáról 

szóló, 2011. szeptember 14-i határozatát, sürgetve az EU Alapvető Jogok 

Ügynökségét (FRA), hogy fokozza tevékenységét a mélyszegénység és a társadalmi 

kirekesztődés terén, az alapvető jogokhoz való hozzáférés tekintetében, tekintettel 

arra, hogy a szociális és lakhatási támogatáshoz való jog döntő 

fontosságú egy sor másik alapvető jog gyakorlásához, 

beleértve a politikai és társadalmi jogokat.” A jelentés 

„felszólítja a Bizottságot, hogy szigorúan 

monitorozza az olyan alapvető jogoknak, mint az 

emberi méltósághoz való jog, a 

tagállamokban való biztosítását, és hogy 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0075+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0051+0+DOC+XML+V0//HU
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tegyen meg minden tőle telhetőt a hajléktalan emberek kriminalizációjának sürgős 

beszüntetése érdekében”. Továbbá a jelentés „határozottabb cselekvést kér a 

hajléktalan emberek támogatása és fedélhez juttatása érdekében" és "elítéli, hogy – 

éppen egy olyan időszakban, amikor az állandósult gazdasági és pénzügyi válság 

egyre több embert sodor kockázatos helyzetekbe az utcára – a tagállami vagy helyi 

szintű törvények és politikák azokat az embereket teszik büntethetővé, akik a 

legnagyobb szükséget szenvedik, mivel ez az alapvető jogok kirívó és durva 

megsértését eredményezi".  

 

Az Európai Parlament indikátor bevezetését kéri a hajléktalanságra vonatkozóan  

Az Európai Parlamentnek az Európai Szemeszter és az Éves Növekedési Jelentés 

szociális hatásáról szóló jelentése “sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság által javasolt 

foglalkoztatási és szociális indikátorok nem elégségesek a tagállamok foglalkoztatási 

és szociális helyzetének teljes körű felöleléséhez. A jelentés “további indikátorok 

belefoglalását kéri az indikátortáblázatba, különösen a gyermekszegénység 

szinteződését, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a hajléktalanságot és egy 

megfelelő foglalkoztatási mutatót illetően, lehetővé téve a szociális helyzet megfelelő 

értékelését a tagállamokban."  

 

Az Európai Bizottság elindította az új Európai Szociális Alap programozási időszakát  

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács Görög Elnöksége az 

Európai Szociális Alap új programozási időszakáról szóló 

nyitókonferenciát szervezett.   

A konferencia célja volt, hogy elősegítse az 

Európai Szociális Alap hatékonyabb és 

eredményesebb felhasználását a 2014-2020-

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0091+0+DOC+XML+V0//HU
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as programozási időszakban.   A konferencia feltárta, mely politikákat tudja és 

melyeket kellene az Európai Szociális Alapnak támogatnia az új beruházási prioritások 

alatt és ezt hogyan lehet a legjobban elérni.  

Az esemény fókuszában az új Európai Szociális Alap politikai területei és eszközei 

álltak. A kölcsönös tanulás, a tapasztalatcsere és a tárgyalt területek közös 

értelmezése segítették a résztvevőknek közelebb kerülni az Országspecifikus 

Ajánlásokban és a Bizottság Állásfoglalásaiban megfogalmazott prioritások 

eléréséhez, ily módon szolgálva az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósítását.  Az 

Európai Bizottság kiadott az Európai Szociális Alappal kapcsolatos két új 

dokumentumot is a befogadó növekedés és a jó kormányzás elősegítéséről.   

 

Megjelentek az ERASMUS+ felhívások  

Megjelentek az ERASMUS+ Program pályázati felhívásai, amelyek az Élethosszig Tartó 

Tanulás program helyét veszik át, illetve kínálnak forrást projektekre, 

szakembercserére és tanulmányi utakra az oktatás, képzés, az ifjúság és sport 

területein. A program három fő ágat ölel fel:  

 a tanulási mobilitást,  

 együttműködést az innováció és a jó gyakorlatok cseréje érdekében,  

 valamint a sportot.   

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=445&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=444&langId=en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Belgium 

Szociálisabb lakáspolitikát és a lakhatáshoz való jog tiszteletben tartását követelik  

A Vlaamshurdersplatform nevű FEANTSA tagszervezet (Flamand Bérlői Platform) és 

más szegénységellenes civil szervezetek nyilatkozatot adtak ki, amely felszólítja a 

belga kormányt a húsz évvel ezelőtt törvénybe foglalt lakhatáshoz való jog 

megvalósítására. A szervezetek jégszobrot állítottak ki Brüsszelben, hogy a 

lakhatáshoz való jog törékenységét szimbolizálják az országban, ill. olyan szociális 

lakáspolitikák érvénybe helyezésére ösztönözzék a politikusokat, amelyek a 

legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartásokat célozzák.   

 

Dánia 

Vitairat a hajléktalanságról 

A projekt UDENFOR vitairatot készített ezzel a címmel: „A hajléktalanságról: 

Gondolatok és kritika a megvalósított hajléktalanügyi stratégiáról és annak 

értékeléséről”. Az irat szakemberek számára nyújt kritikus megközelítést a dán 

hajléktalanügyi stratégiáról, amelyet az elmúlt évben valósítottak meg. Több más 

dolog között az UDENFOR különösnek tartja, hogy az ellenkező célkitűzéssel 

szemben, a hajléktalan emberek számának növekedését tapasztalták. 

Megkérdőjelezik a Housing First stratégia fókuszba állítását is, miközben a 

nagyvárosokban hiányoznak a megfizethető lakások. A vitairat történeti áttekintést 

ad a növekvő számú hajléktalan fiatalokról is.   

 

Észtország 

Dokumentumfilm a tallini hajléktalanságról   

A tallini Szociális Központ félórás 

dokumentumfilmet készített “Hajléktalan 

http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1965&cle=4cd5248e94dcdd71055939fcc3bad318a1cc313e&file=pdf%2F25022014_-_20_ans_droit_au_logement.pdf
http://udenfor.dk/dk/menu/faglitteratur/projekt-udenfor-og-publikationer/pamfletw.pdf?ObjectVersion=1
http://tallinncity.postimees.ee/2599800/vaata-filmi-tallinna-kodututest
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emberek Tallinban” címmel, amely információt nyújt a hajléktalanság természetéről, 

interjúkat készít hajléktalan emberekkel és megvitatja a kérdés lehetséges 

megoldásait. „A film célja, hogy bemutassa az új szociális munkások valamint a 

tágabb közvélemény számára, hogy a hajléktalanság társadalmi probléma és, hogy 

mit tud tenni Tallin a probléma csökkentése érdekében,” fogalmazott a Szociális 

Központ igazgatója.  Másfél évvel ezelőtt a Központ átfogó vizsgálatot végzett a 

hajléktalanságról a városban. "A hajléktalanság az egész társadalom számára 

problémát jelent és több figyelmet igényel. Szükség van arra, hogy megtudjuk, 

melyek a probléma kiváltó okai, miért marad fenn továbbra is, és hogyan kell kezelni,” 

mondta az igazgató.  

 

Írország 

Ideje alkotmányba foglalni az otthonhoz való jogot  

Az Ír Alkotmányozó Testület áttekinti a gazdasági, szociális és kulturális jogok 

kérdéskörét. A Peter McVerry Trust szerint ez a megfelelő pillanat, hogy az otthonhoz 

való jogot alkotmányba foglalják. A szervezet rámutat, hogy Írország ratifikálta a 

Gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló Nemzetközi Egyezményt, amely már 

1989-ben olyan területeket ölelt fel, mint a megfelelő jövedelem, foglalkoztatás, 

oktatás, egészségügyi ellátás, lakhatás, de még törvényi hatályt kell kapnia az 

írországi jogban. A hajléktalanságban élők többsége nem véletlenül vált 

hajléktalanná, hanem mert az államnak nem sikerült megvédenie a jogaikat, 

fogalmaz a Peter McVerry Trust: azok az akadályok, amelyekkel az 

oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és 

megfelelő lakhatáshoz való hozzáférésük kapcsán 

találkoztak, sok ember számára vezettek 

hajléktalansághoz.  A szervezet szerint, 

amennyiben az otthonhoz való jogot 
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alkotmányba foglalnák, akkor az államnak alapjaitól kellene kidolgoznia egy nemzeti 

lakáspolitikát, amely biztosítaná, hogy azok számára, akik egyéb eszközökkel nem 

rendelkeznek, az állam gondoskodjon otthonról. Az intézkedés biztosítaná, hogy 

amikor a lakásellátásról van szó, az állam elsődleges aktorrá váljon és tegye lehetővé 

a lakhatást, felelőssé válna annak a hiátusnak a kitöltéséért, amelyet a civil 

szervezetek és a piac nem tud teljesíteni, mondja az Peter McVerry Trust.  

 

40%-os az újonnan hajléktalanná vált emberek aránya 

A dublini regionális hajléktalanügyi Hivatal által kibocsátott új számadatok szerint az 

elmúlt évben a hajléktalan-ellátást igénybe vevők 40%-a először fordult segítségért. 

A hajléktalan-ellátást igénybevevők száma a fővárosban 4613 volt, amelyből 1958 

volt az újonnan hajléktalanná váltak száma.  Az egyéb rendelkezésre álló szálláshely 

hiányában, hotelben elszállásolt családok számáról azt írták „krónikus méreteket” 

öltött.  

 

Franciaország 

A párizsi polgármesterjelöltek ígéreteket tesznek a hajléktalanság megoldására  

A párizsi polgármesteri tisztségért indulók megállapodtak abban, hogy törekednek az 

Emmaüs és a Samu social által kitűzött új célok elérésére: Párizsban az utcai 

hajléktalanság 2020-ra való felszámolására. A két szervezet egy 

hatpontos tervet fogalmazott meg annak a "15 000" 

embernek az elérése érdekében, akik "jelenleg" Párizs 

utcáin éjszakáznak. A terv célja, hogy kevesebb, 

mint 48 órán belül lakhatást nyújtson a 

közterületen éjszakázóknak, tervet készítsen 

a munkához segítésükhöz, biztosítsa az 

http://www.independent.ie/irish-news/40pc-of-homeless-people-seeking-help-last-year-did-so-for-the-first-time-30040120.html
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egészségügyi szűrésüket, megkönnyítve ezzel a cégeknek a társadalmi 

kirekesztődésben élő emberek alkalmazását, továbbá, hogy új megoldásokat 

teszteljenek és ne csak egyszerűen elköltsék a forrásokat, hanem inkább befektessék 

azokat.  

 

Egyre több nő fordul a menedékhelyek segélyvonalához  

A franciaországi krízisszállók segélyvonalának hívásait monitorozó FNARS eredményei 

állandóan növekvő számú elhelyezési kérelemről tanúskodnak (januárban 5%-os 

emelkedést mértek). Ami megdöbbentő, hogy hány alkalommal kell hívniuk a vonalat 

az embereknek. A hívók háromnegyede ismerős a hívást fogadók számára. Őket pár 

éjszakára elszállásolják, de aztán visszakerülnek az utcára, ami a FNARS szerint nem 

fenntartható megoldás. Sok család is hívja a vonalat és a többségük gyakran csalódik. 

Őket hotelekben helyezik el, amikor van elég szoba. Azonban a legmegdöbbentőbb 

fejlemény a segítséget kérő egyedülálló nők számának emelkedése. Országosan 

11%-kal nőtt a számuk januárban és 24%-kal Párizsban. Az ügyfelekkel közvetlenül 

dolgozók szintén növekedést érzékeltek a hajléktalan-ellátást igénybe vevő nők 

körében, pl. a népkonyhákon. Gyakran fiatal munkanélküliekről van szó, akiket a 

szüleik kitettek otthonról. A Samu social hozzáfűzi, hogy férőhelyhiány áll fent az 

egyedülálló nők elhelyezésében, mivel az éjjeli menedékhelyek többsége férfiak 

számára készült.  

 

Olaszország 

Olaszországi Housing First Hálózatot indítanak  

Február végén több mint 30 város szociális 

szolgáltatóival indul el a Housing First 

Olaszország, egy olyan hálózat, amelyet a  

http://www.fnars.org/publications-fnars/barometre-115/barometre-en-cours/4982-barometre-de-janvier-2014-des-demandes-de-prestations-en-hausse-cet-hiver
http://www.fiopsd.org/2014/02/21/nhfi/
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fio.PSD nevű szervezet koordinál,  hogy együtt teszteljék a Housing First modellt az 

elkövetkező két év folyamán.  

 

Egyesült Királyság 

A Kormány a hajléktalanság visszaszorítását tervezi Walesben 

A walesi országgyűlés jelenleg a 2013 novemberében bevezetett lakástörvényt 

tárgyalja. A törvény négy fő területet ölel fel: a magánbérleti szektor szabályozása, 

a hajléktalanság, a vándorló életmódot folytatók területei és a szociális lakások 

sztenderdjei.  A törvény azt is lehetővé szándékozik tenni az önkormányzatok 

számára, hogy magasabb adókat vethessenek ki az üres ingatlanokra, és hogy a 

lakástársaságok biztosított bérleményeket adhassanak ki. A törvénnyel szemben 

néhány politikus kritikákat fogalmazott meg, amiért az nem megy elég messzire.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 


