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Európai trendfigyelő 

 

2014. március 

 

Európai Unió 

Az EU Szociális Védelmi Bizottságának jelentése az európai szociális helyzetről 

A ''Szociális Európa – számos út, egy cél” című jelentés kiemeli, hogy az Európa 2020 

stratégia intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre irányuló célkitűzésének 

eléréséhez kulcsfontosságú tényező az Európai Unió szociális és gazdasági 

célkitűzéseinek összeegyeztetése.  A jelentés olyan 2012-es felmérések adatait 

tartalmazza, amelyek azt mutatják, hogy a szegénység mértéke hatéves csúcsot 

döntött: az európai népesség közel 25%-a élt a szegénység veszélyzónájában vagy 

társadalmi kirekesztettségben. Az Európa 2020-as stratégia szegénységi 

célszámának 2010-es elfogadása óta 6,7 millióval több ember él szegénységben vagy 

társadalmi kirekesztődésben (a tagállamok több mint harmadában emelkedett a 

szegények száma). Néhány tagállamban a relatív szegénység növekedése éves 

szinten meghaladja a 2 százalékpontot. Néhány tagállamban a fokozódó anyagi 

depriváció a népesség jelentős hányadának életszínvonalát 

csökkenti. Növekszik a tagállamokon belüli és az országok 

közötti jövedelmi egyenlőtlenség, különösen azokban 

az országokban, amelyekben a leginkább 

növekedett a munkanélküliség. A jelentésben 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=7695&type=2&furtherPubs=yes
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szerepel egy hajléktalanságról szóló rész is, amely rámutat, hogy a hajléktalanság 

számos tagállamban emelkedőben van.  

 

10 üzenet az Európai Szemeszter sínre tételéhez a szegénység és a hajléktalanság 

elleni küzdelemben  

2014. március 10-én az Európai Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és 

Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) szakmapolitikai vitanapot tartott a 2014-es 

Európai Szemeszterről. A FEANTSA megragadta a lehetőséget és 10 üzenetet 

fogalmazott meg az EPSCO-nak arról, hogyan tudja az Európai Szemeszter jobban 

támogatni a szegénység és a hajléktalanság elleni küzdelmet 2014-től kezdődően.  

 

Aláírták a Leginkább Rászorulók Európai Segélyalapjáról szóló rendeletet 

Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke és Dimitris Kourkoulas, az európai 

ügyekért felelős görög külügyminiszter-helyettes hivatalosan aláírta a Leginkább 

Rászorulók Európai Segélyalapjáról (FEAD) szóló rendeletet.  

 

Európai Uniós Projekt a családon belüli erőszakot elszenvedettek lakásba helyezéséről 

és támogatásáról 

Az "Utcáról haza" című Daphne projektben öt európai 

ország kutatói (Egyesült Királyság, Németország, 

Bulgária, Spanyolország és Norvégia) a 

veszélyeztetett helyzetben élő nők támogatási 

szükségleteit vizsgálták. Ez az EU-s projekt 

http://feantsa.org/spip.php?article615&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:HU:PDF
http://www.streettohome.eu/
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az integrált megközelítés hiányára ad válaszokat az áldozattá válással leginkább 

veszélyeztetett nők lakhatása és a folyamatos szociális támogatása érdekében.  A 

legfőbb célcsoportot azok a nők képezik, akikre a szóban forgó projekten belül 

összetett gondozási igényű nőkként hivatkoznak. Ebbe a csoportba tartozhatnak a 

családon belüli erőszakot elszenvedő nők, a női bűnelkövetők, a pszichiátriai 

betegségben szenvedő nők, a prostituáltak, az utcai bandák tagjai és a 

droghasználók.   

 

Az Európai  Bíróság holland szociális bérlakásokról szóló ítélete 

Az Európai Bíróság 2014. február 27-i döntése fontos lépést jelent az un. "holland 

ügyben” (az E 2/2005 és az N 642/2009 hivatkozott ügyek). Egy évtizeddel ezelőtt 

az Európai Bizottság kifogásolta a holland szociális bérlakás-tulajdonosok 

tevékenységének célcsoporti körét és a szociális bérlakásokat a leginkább 

veszélyeztetettek közérdekű szolgáltatásaként határozta meg. E döntés 

alkalmazásának gyakorlati következménye, hogy a szociális bérlakás rendszer 

gazdasági modellje Hollandiában némileg bizonytalanná vált. Ez a döntés arra 

késztette az üzleti alapon működő bérlakások üzemeltetőit, hogy versenyre keljenek 

a más országokban működő szociális bérlakás-rendszerekkel, pl. Luxemburgban, 

Belgiumban, Svédországban és Franciaországban. A Bíróság ítélete azt jelenti, hogy 

a szociális bérlakást kínáló szervezetek most már működhetnek az Európai Bizottság 

döntésével ellentétesen és még általánosabban, kétségbe 

vonhatják az Európai Bizottság jogkörét a közérdekű 

szolgáltatások definiálására vonatkozóan.  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68f6a219ba6874ad38fc69e02432daf5c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxyPe0?text=&docid=148386&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=46041
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Bizottsági  elemzés az Európa2020-as stratégiáról 

Közel félúton az EU2020-as stratégiában, az Európai Bizottság közleményt adott ki, 

amely megmutatja, hogyan halad az EU és a tagállamok a 2020-as célok 

megvalósítása felé. A közlemény azt mutatja, hogy a 2020-as célkitűzések 

tekintetében eddig vegyes volt az előrelépés.  Az EU jó úton van, hogy elérje, vagy 

közel került az oktatási, éghajlati és energiaügyi célkitűzéseihez, azonban nem jár jó 

úton, hogy elérje a foglalkoztatási, kutatás-fejlesztési és szegénység 

visszaszorítására vonatkozó céljait. 

 

A közlemény előrevetíti a stratégia egy későbbi felülvizsgálatát. A Bizottság 

megállapításait alapul véve az Európai Tanács március 20-21-én tartott találkozóján 

megvitatta a kérdést. Az ügyben az év folyamán tartandó nyilvános konzultáció 

további bizonyítékokat szolgáltat majd és lehetővé teszi az európai állampolgároknak, 

hogy hangot adjanak a válság utáni európai növekedési stratégiáról alkotott 

véleményüknek. A konzultációt követően a Bizottság 2015 elején további javaslatokat 

tesz majd a stratégiára.  

 

Az Eurostat a hajléktalanságról szóló adatokat tesz közzé a népszámlálás adatforgalmi 

központjában  

Az Eurostat a hajléktalanságról szóló adatokat szándékozik kiadni 

az Eurostat adatforgalmi központjában, amelynek 

elindítását 2014. június 30-án tervezik. Azonban, 

mivel ez az első olyan népesség összeírás, amely 

hivatalosan tesz kísérletet a hajléktalan 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm?locale=en
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2013&cle=c75c25e0f41effee48002a42fa5118604a8e64b3&file=pdf%2Fletter_semeta.pdf
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háztartások összegyűjtésére, az adatokat körültekintően kell majd kezelni. 

 

Az Európai Bizottság kilakoltatásról szóló vizsgálata – projektindító 

Február végén a “hajléktalanság megelőzése a kilakoltatásokkal összefüggésben” 

című európai modellkísérleti projekt indult a tagállami szakértők, a kutatócsoport és 

a projektkoordinációs csoport részvételével zajló projektindítóval.   Minden tagállami 

szakértőnek elküldték a 28 tagállam kilakoltatási jellemzőinek felmérésére szolgáló 

végleges kérdéssort és május közepére várhatók a kilakoltatásról szóló első 

jelentések. 

 

Franciaország 

Még mindig a „hőmérő-vezérelt” szabályozás és a bizonytalan lakhatás a norma  

A FNARS sajtóközleményben kritizálja a franciaországi helyzetet, ahol a 2013-ban 

kialakított több menhelyférőhely és a szállásnyújtás 2014-ben emelkedő 

költségvetése ellenére tovább folytatódik a hajléktalan-ellátás „hőmérő-vezérelt” 

kezelése. Csak úgy, mint az előző évben, számos férőhelyet hoztak létre az idei télen 

hotelszobák, tornatermekben rögtönzött férőhelyek és az éjjeli menedékhelyeken 

vagy nappali melegedőkben felállított kemping ágyak formájában. Amint tavaly, ezek 

a férőhelyek a tavasz közeledtével be is zárnak. A „Hajléktalanok 

és a lakhatásból kirekesztettek számára új lakáspolitikát 

támogató szervezetek közössége” a hónap végén egy 

újabb sajtóközleményt adott ki. 

 

http://www.fnars.org/espace-presse-direct/5039-115-quelles-solutions-pour-les-sans-abri-remis-a-la-rue-apres-le-31-mars
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Lengyelország 

Housing First – Bizonyítékalapú projekt  

A Camillian Mission for Social Assistance (CMSA) nevű szervezet egy „Housing First – 

bizonyíték alapú támogatás” című projektben vesz részt az Ius Medicinae 

Alapítvánnyal és az izlandi Üdvhadsereggel. A projekt a Citizens for Democracy 

program keretében nyert támogatást, amelyet az Európai Gazdasági Térség 

finanszíroz és a lengyelországi Batory Alapítvány működtet. A projektet a Mission 

tervezte a Kutatási, Együttműködési és Átláthatósági Támogatási Programjuk 

keretében és a Mission munkatársai valósítják meg egy kutató, egy jogi szakember, 

egy pszichológus és utcai szociális munkások közreműködésével. A projekt, amelynek 

koordinátora Julia Wygnańska, a CMSA munkatársa, 2014 áprilisában indul és két 

évig tart. 

 

A projekt fenntartható, bizonyítékalapú segítséget kínál ahhoz, hogy a közterületen 

élő, az intézményi szociális szolgáltatásokat nem használó és súlyosan kirekesztett 

emberek attitűdje megváltozzon a támogató rendszerek irányában.  A probléma 

bizonyítékait már meglévő és empirikus kutatásokon keresztül gyűjtik össze, építve 

a célcsoportot segítők által felhalmozott adatokra (a probléma mérete, a probléma 

tényleges intézményi és egyéni költsége, az érintettek attitűdje). A projekt 

eredményeit az érintettek részvételével szervezett szemináriumokon és 

konferenciákon, weboldalakon és online hírlevelekben, valamint 

publikációkban teszik közzé. A remények szerint a projekt 

megalapozza a Housing First programok 

megvalósítását Lengyelországban.  

 

http://www.misja.com.pl/housing-first-evidence-based-advocacy-our-new-project/
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Egyesült Királyság 

A megfelelő segítség a megfelelő időben a hajléktalan vagy a hajléktalanná válással 

veszélyeztetett nők számára  

A hajléktalan nők a társadalom leginkább marginalizált tagjai. A női hajléktalanság 

gyakran hosszantartó trauma megélése után következik be, beleértve a fizikai, 

szexuális és érzelmi bántalmazást, sok esetben az otthonon belül, és gyakran 

következik belőle pszichiátriai betegség és kóros szerhasználat, illetve egyéb 

problémák. Ezeknek a nőknek a történetei tele vannak elmulasztott lehetőségekkel a 

megfelelő segítséghez megfelelő időben történő hozzájutást illetően. Miután a St. 

Mungo’s egyre több nőnek nyújtott segítséget, rájött arra, mennyire különböznek a 

nők szükségletei a férfiakétól, és észrevette, hogy mennyivel rosszabbul érzik 

magukat a nők az olyan ellátási formákban, amelyek túlnyomó részben férfiakkal 

foglalkoznak és nekik is tervezték őket. Az Összetört Életek Újraépítése című projekt 

azért indult el, hogy ezen változtasson. Közzétette azoknak a konkrét 

tapasztalatoknak és kihívásoknak az értelmezéseit, amelyekkel a nők találkoznak, és 

feltárta, hogyan tudják a szervezetek biztosítani, hogy a nők a megfelelő időben 

jussanak hozzá a megfelelő segítséghez.  A projekt záró beszámolója itt olvasható. 

 

 „Csak egy éjszaka az utcán” angliai beszámoló 

Az Egyesült Királyságban a „Csak egy éjszaka az utcán” (No 

Second Night Out, röviden: NSNO) koncepcióját annak 

érdekében dolgozták ki, hogy a közterületen 

éjszakázókat olyan gyorsan segítsék be az utcáról, 

amilyen gyorsan csak lehetséges, hogy senki ne 

az utcán éljen, és ha már segítséghez jutott, 

http://rebuildingshatteredlives.org/
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ne kerülhessen vissza az utcára. Miután a kormány hajléktalanügyi munkacsoportja 

kiadta az első jelentését, az ország önkormányzatai kötelezettséget vállaltak, hogy 

átveszik a koncepció alapelveit.   A Homeless Link jelentése betekintést nyújt a fenti 

alapelvekre épülő ellátások angliai kialakításába. Habár a legtöbb önkormányzat már 

aláírta az NSNO alapelveket, nem minden területen dolgoztak ki konkrét, új 

ellátásokat válaszul.   

 

Emelkedik a közterületen éjszakázók száma 

Kormányzati adatok szerint a jelenlegi kormány hatalomra kerülése óta a 

közterületen élők száma jelentősen növekedett, minthogy a helyi lakhatási és 

hajléktalanügyi ellátásokban történt megszorítások kifejtik hatásukat. Sorban ez a 

negyedik év, hogy a közterületen éjszakázók száma emelkedik Angliában.  A 2010 

évi 37%-os növekedéshez képest az idei növekedési ráta 5 százalékra csökkent. 

Ugyanakkor változó a kép, mivel körülbelül a települések felén csökkenés 

tapasztalható, míg a másik felén pedig növekedés.   

 

A szankciók hatása 

A skót kormánynak a március 4-i jóléti reformra adott válaszáról szóló vitája előtt, a 

Homeless Action Scotland írásos közleményt adott a skót parlamenti 

képviselőknek, amelyben ismertette aggodalmait a kormány 

szigorodó szankciós irányvonalával kapcsolatosan. 

Skóciában konzisztens felfogásra van szükség a 

hajléktalan vagy a segélyezési megszorítások 

eredményeképpen hajléktalanná válással 

http://homeless.org.uk/sites/default/files/site-downloads/20140211%20NSNO%20England%20Wide%20Report%20FINAL.pdf
http://www.homelessactionscotland.org.uk/uploads/Homeless%20Action%20briefing%20for%20ScotGov%20debate%20on%20welfare%2004.03.14.pdf
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fenyegetett emberek támogatását illetően, fogalmazott a Homeless Action Scotland. 

 

Csehország 

Hajléktalanügyi stratégia 

A Cseh Köztársaság hajléktalanügyi stratégiát fogadott el "A hajléktalanság 

megelőzése és kezelése a Cseh Köztársaságban 2020-ra” címmel. A legutóbbi Európai 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) 

ülésen, a cseh kormány kifejezte abbéli akaratát, hogy a hajléktalanság és a szociális 

bérlakások ügye prioritást kapjon az Európai Szemeszterben.   

 

Írország 

Új csoportot bíztak meg a hajléktalanság felszámolásával 

Írországban a hajléktalanságot vizsgáló csoport javaslata alapján új hajléktalanügyi 

intézkedéseket megvalósító team kerül felállításra, amelyet a krónikus hajléktalanság 

2016-ra való felszámolására irányuló kormányzati célkitűzés elérésével bíztak meg. 

A team első feladatai közé tartozik majd, hogy elkészítse a tervet az intézményi 

elhelyezésen alapuló megközelítésről a lakhatás központú megközelítésre való 

átállásra.  A terv a hajléktalan emberek számára megfelelő 

ingatlanállomány biztosítása érdekében állít fel célokat.   

 

Olaszország 

Hajléktalan emberek számlálása Rómában 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14146
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A március 17-19. közötti éjszakákon a Fondazione DeBenedetti és a római 

önkormányzat nevében tevékenykedő önkéntesek végezték a fővárosban a 

hajléktalan népesség összeírását. További információ itt olvasható. 

 

Elindították a Hajléktalan Nők Európai Hálózatának (WHEN) honlapját  

A Hajléktalan Nők Európai Hálózata elindította weboldalát. 

A WHEN-t a hajléktalanság nemi dimenziója iránt tanúsított tudományos és politikai 

érdektelenségre adott válaszként hozták létre.  A kutatások olyan kérdéseket emeltek 

ki, hogy az egyedülálló gyermekes nők aránytalan mértékben válnak hajléktalanná, 

és hogy egyértelmű összefüggés van a nemi vagy családon belüli erőszak és a női 

hajléktalanság között. Azonban ezeknek a területeknek a bizonyítékai 

ellentmondásosak, hiányosak és időnként elavultak, illetve nyilvánvalóan hiányzik a 

női hajléktalanság nemzetközi összehasonlító elemzése is. 

 A WHEN fel akarja hívni a figyelmet a jelenlegi gondolkodásban és kutatásban 

meglévő hiányosságokra.  A legfontosabbak között van a nők krónikus 

hajléktalanságának hiányos értelmezése és a női hajléktalan életút értelmezése a 

fiatal kortól kezdődően a későbbi hajléktalan életszakaszokig.  A női nem, a 

szegénység és a lakhatásból való kirekesztődés közötti tágabb összefüggések szintén 

a WHEN érdeklődési körébe tartoznak.   

A hálózat legfőbb célkitűzései a következők: 

- Segíteni női hajléktalanság leglényegibb 

kérdéseinek megértését 

- A hajléktalanság nemi sajátságairól szóló 

nemzetközi együttműködésre épülő 

kutatás előmozdítása  

http://www.frdb.org/
http://www.womenshomelessness.org/aims/


 

 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,  

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása  
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- A tudományos ösztöndíjak előmozdítása és kidolgozása, valamint a gyakorlati 

és politikai vonatkozású kutatás ösztönzése  

- A női hajléktalanságról szóló kutatás, elemzés és vita elterjesztésének 

elősegítése. 

 

Szegénység és társadalmi kirekesztettség, 2013-as évkönyv  

Ez az évkönyv a legfrissebb adatokról és politikákról tájékoztatja az olvasóit a 

szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben Belgiumban. A könyv 

kitér a jövedelmi szegénységre, illetve annak okaira, összehasonlítva azt a 

szegénység számos aspektusával Európában. Megvizsgálja továbbá a szegénység és 

a megváltozott munkaképesség közötti kapcsolatokat, a munkaerőpiac jelentette 

nehézségeket, a bevándorlók sajátos szükségleteit és azok megoldásait, valamint a 

szegénység csökkentésére irányuló európai politikák ambivalens fejlődési folyamatát.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 

 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033493621/armoede+en+sociale+uitsluiting.+jaarboek+2013

