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Európai Unió
Kollektív Panasz eljárás Hollandia ellen
A FEANTSA megnyerte a Hollandia ellen folytatott kollektív panasz eljárást, amelyet
a menhelyek hozzáférhetőségét illetően indítottak. Az elsőként 2012 júliusában az
Európa Tanácshoz Hollandia ellen benyújtott Kollektív Panasz (no. 86/2012) számos
jogsértést fogalmazott meg a módosított Európai Szociális Karta értelmében. Ez az
eset mérföldkövet jelent, amelynek meghatározónak kell lennie arra nézvést, hogyan
kezelik a hajléktalanságot az Európai Unió tagállamaiban. A döntés kimondja, hogy
a hajléktalan embereknek feltétel nélküli hozzáférést kell biztosítani megfelelő
minőségű menedékhelyekre. Itt olvasható a FEANTSA sajtóközleménye a témáról. A
Federatie Opvang, holland ernyőszervezet szintén kiadott egy sajtóközleményt a
témában.

November 14-én Hágában a Lakhatási Jogok Figyelőszolgálata, az

Alkalmazott Tudományok Hágai Egyeteme és a FEANTSA szakértői szemináriumot
tartott a FEANTSA kontra Hollandia (86/2013) és a 90/2013 jelű
CEC (Európai Egyházak Konferenciája) kontra Hollandia
kollektív panaszok eredményeiről. A döntés néhány
változást is eredményezett: a hollandiai Haarlem
önkormányzata

november

27-én

a

hajléktalanságról szóló indítványt fogadott el, amely mindenki számára bebocsátást
kér a város menedékhelyein.

2013-ban 120 millió embert fenyegetett a szegénység és a társadalmi kirekesztődés
Európában
Több mint 120 millió embert fenyegetett a szegénység vagy a társadalmi
kirekesztődés az Európai Unió 28 tagállamában, ami majdnem minden negyedik EUs állampolgárt jelent, áll az Eurostat által közzétett adatokban, amelyeket az EU-SILC
felmérésből nyertek. Ez azt jelenti, hogy ezeket az embereket a három alábbi
élethelyzet

legalább

egyike

érintette:

a

szegénység

kockázata

a

szociális

transzferekhez való hozzájutást követően (jövedelmi szegénység), súlyos anyagi
depriváció, vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban éltek. Az Európai
Unió 28 tagállamában a népesség 24,5%-át fenyegette a szegénység vagy a
társadalmi kirekesztődés, ami a 2012-es adathoz (24,8%) képest enyhe csökkenést
jelent, de magasabb a 2008-ban mértnél (23,8%). A szegénységben és társadalmi
kirekesztődésben élő emberek számának csökkentése az Európa 2020-as stratégia
egyik legfőbb célkitűzése.

FEANTSA közlemény: A 2014-2020-as Európai Strukturális és Befektetési Alapok
(ESIF) felhasználása a hajléktalanságból való kiutak támogatására
A közlemény az alábbiakat tartalmazza:


2014-2020-as előkészületek: a jelenlegi helyzet állása



Az ESIF (Európai Strukturális és Beruházási Alap) és a FEAD (RSZTOP)
felhasználása

a

hajléktalanságból

való

megteremtésére


Első ajánlások az európai intézmények és a
nemzeti/regionális hatóságok számára



Függelék:
törvények

a

legfontosabb

EU-s

kiutak

A FEANTSA online útmutatója a Housing First európai alkalmazásához
A FEANTSA támogatást kapott a Stavros Niarchos Alapítványtól egy online
információforrás kidolgozására a Housing First európai alkalmazását illetően. A
projekt két évig tart majd és szeptemberben kezdődött. Legfőbb célkitűzése, hogy
európai információforrást hozzon létre a hajléktalan-ellátásban dolgozó szervezetek
és döntéshozók számára a módszer megértését és európai megvalósítását segítendő.

A projekt Tanácsadó Testülete 2014-ben ült össze első alkalommal a FEANTSA 2014es Bergamoban tartott konferenciáján. A testület tagjai: Sam Tsemberis (Pathways
to Housing, USA), Pascale Estecahandy (a “Un Chez Soi d’abord” program
koordinátora, Franciaország), Juha Kaakinen (Y Foundation, Finnország), Eoin
O’Sullivan (Trinity College Dublin), Vic Rainer (SITRA, Egyesült Királyság), Birthe
Povlsen (Szociális Szolgáltatók Országos Testülete, Dánia), Patricia Bezunartea Barrio
(Rais Foundation, Spanyolország), Marc Iazzolino (szakmapolitikai előadó fioPSD,
Olaszország), Judith Wolf (Radboud University Nijmegen Medical Centre, Hollandia),
Teresa Duarte («Casas Primeiro», Portugália).

Nicholas Pleace a York-i Egyetemről szintén részt vett a találkozón, mivel az ő feladata
az online információs központ alapjául szolgáló dokumentumok összeállítása. Az
útmutató még tervezési fázisban van.
További információ kérhető Maria J Aldanas-tól.

Franciaország
Kezdődik a tél - krízishelyzetben a hajléktalan emberek
A FNARS sajtóközleménye megkongatta a vészharangot a hajléktalan emberek téli
krízishelyzetével kapcsolatosan.

A civil szervezetek által a FNARS-nak küldött

információ aggodalomra ad okot, fogalmazott a szövetség: több száz nő, férfi és még
gyerekek is, Párizs és más francia városok utcáin töltik éjszakáikat. A hajléktalan
családok olyan lakhatási lehetőségekre várnak, amelyek nem realizálódnak a
közeljövőben és az emberek hotelekben vagy tornacsarnokok ideiglenes átmeneti
szállóin laknak.

A FNARS már egy ideje kampányt folytat a hajléktalanság

“szezonális” megközelítése ellen, amely rengeteg ember utcára kerülésével jár a tél
végével. A FNARS a krízisszállások rendszerszerű használatának befejezését és
megfizethető szociális bérlakások biztosítását követeli, amelyek az otthonukban
teszik lehetővé az emberek egész éven át tartó támogatását és így a társadalmi
integrációjukat.

Párizsi tanácskozás a hajléktalan emberekről szóló adatgyűjtésről
A 2015 elején elfogadandó, a hajléktalanság visszaszorítására irányuló párizsi
egyezmény előkészítésére különböző munkacsoportokat hoztak létre, amelyek egyike
a hajléktalanságról szóló adatgyűjtésre fókuszál majd. A csoport november 12-én
találkozott,

hogy

megállapodjon

arról,

milyen

változókat

alkalmazzanak

a

bizonyítékok kidolgozásához a hatékony politikák érdekében. A munkacsoport
összegezte az eddigi és releváns párizsi adatgyűjtési rendszereket, áttekintette a
koordinált adatgyűjtési módszereket a párizsi hajléktalan emberek jellemzőinek
megismerése érdekében, megvitatta az adatgyűjtési eszközök
preferált módszereit és azok megvalósítását, illetve hogy
hogyan

lehet

adatgyűjtéssel
szaktudását.

legjobban
foglalkozó

hasznosítani

párizsi

szervezetek

az

Hollandia
2015. november 3-6-án rendezik a Női hajléktalanszállók Világkonferenciáját
Hágában.

Írország
A veszélyeztetett nők talajt vesztenek és hajléktalanná válnak
Az ‘Az Otthon tényei: Nők, hajléktalanság és kockázatok’ című konferencián az
írországi Simon Communities egy új kutatást tett közzé a női hajléktalanságról. A
szervezet szerint Írországban a női hajléktalanság nincs kellően feltárva és okaiban,
jellegében és megoldásaiban is jelentősen különbözhet a férfiak eseteitől.

Niamh

Randall, az írországi Simon Communities országos szóvivője elmondta, “Az írországi
felnőtt hajléktalan népesség egyharmadát nők alkotják, mégis a női hajléktalanságról
keveset tudunk és a hajléktalanná vált nők nagymértékben “rejtve maradnak”.
Számos különböző oka van annak, amiért az egyén hajléktalanná válhat. Ami a nők
esetében világos az az, hogy hajléktalan létüknek létezik egy nemi dimenziója súlyos
gyermekkori traumákkal, bántalmazással és szexuális erőszakkal”. A tanulmány
kiemeli még a női hajléktalanság komplex jellegét és a női hajléktalanság valamint
az egyéb támogatási szükségletek közötti átfedést, például a terhesség, a mentális
egészség, a családon belüli erőszak, a droghasználat és a traumák kérdéseit illetően.

Hajléktalan fiatalok és a lakhatásból való kirekesztődés
A Focus Ireland kiadott egy könyvet „Hajléktalan fiatalok és a
lakhatásból

való

kirekesztődés”

címmel.

A

negyven

otthontalan fiatal életének nyomon követésére tervezett
kvalitatív tanulmányt a Focus Ireland finanszírozta
és a Gyermekkutató Központ, valamint a dublini
Trinity College végezte. Amíg a kutatás a
fiatalok számát helyezte előtérbe, innovatív

elmozdulást tesz a jelenlegi írországi hajléktalan fiatalokról szóló kutatástól azzal,
hogy kitér tíz résztvevő családjának a kilátásaira is. Ez lehetőséget kínál azoknak a
komplex és kevésbé kutatott családdinamikák új megvilágításba helyezésére,
amelyek a fiatalokat a szülői otthon idő előtt elhagyására ösztönözhetik, valamint
azokra

a

családi

folyamatokra,

amelyek

elősegíthetik

a

megoldást

a

hajléktalanságukra.
A könyvet hivatalosan MsSylda Langford, a Hajléktalanságot Kutató Csoport tagja, a
Gyermek és Ifjúságügyi Miniszter Hivatalának korábbi főigazgatója mutatta be.

Szociális bérlakás-stratégia
November 26-án jelentették be az ír kormányzat hatéves szociális bérlakásstratégiáját. A stratégia központjában új szociális bérlakások építése, valamint a
bérlakások kiutalása és igazgatása áll. 2020-ra 35 000 otthont kell építeni az
országban. A magánbérleti szektorban juttatnának lakhatáshoz 75 000 háztartást
lakhatási támogatás felhasználásával. A kormány szándéka, hogy létrehozza a Dublini
Szociális Bérlakáskezelő Egységet a kialakult bérlakáshiány és kiutalási problémák
kezelésére. A stratégia célja, hogy 2020-ra a várólistán szereplő összes (90 000)
háztartást lakáshoz juttassa.

Egyesült Királyság
Több intézkedés szükséges a fiatalkorúak hajléktalanná válásának kezelésére
A Homeless Link egy új kutatásban több intézkedést követel a 25 év
alatti hajléktalan fiatalok problémájának kezelésére.
Fiatalok és hajléktalanok 2014 című dokumentumból
kiderül,

hogy

2014

önkormányzatokhoz
szervezetekhez

augusztusában
és

segítségért

jótékonysági
fordulók

több,

mint fele 25 év alatti volt. Ez azt sejteti,

az

A

hogy a fiatalkorúak hajléktalanságának mértéke meghaladja a hivatalos számokat. A
jelentés szerint a fiatalok lakásvesztésének megelőzése sok területen nem elégséges.
A dokumentum azt kéri, hogy a mediációs, tanácsadó és támogató szolgáltatások
minden

önkormányzat

területén

álljanak

fenyegetett emberek és családok számára.

rendelkezésre

a

hajléktalansággal

Az iskoláknak és a fiatalokkal foglalkozó

egyéb szervezeteknek szintén részt kell vállalniuk a hajléktalanság megelőzésében a
nevelésen

keresztül,

valamint

a

hajléktalansággal fenyegetett

azonosításával és megfelelő segítséghez irányításával.

fiatalok

korai

