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Európai Unió 

Ideje az EU-nak tennie valamit a hajléktalansággal kapcsolatosan!  

"Ideje cselekedni" címmel politikai nyilatkozatot jelentetett meg a FEANTSA az 

európai hajléktalanügyi stratégia szükségességéről, az EU2020-as célkitűzések 

elérését elősegítendő. A dokumentum összegyűjti az EU-s testületeknek a Szociális 

Beruházási Csomag konkrét megvalósítására vonatkozó felszólításait, beleértve 

annak a hajléktalanságra vonatkozó részeit és az Európai Szemeszter keretében a 

határozottabb lépéseket kérő felszólításokat a hajléktalanságot illetően. A nyilatkozat 

kiemeli azokat a kulcsfontosságú eszközöket, amelyeket alkalmazni lehetne egy 

európai hajléktalanügyi stratégia vagy cselekvési terv kialakítása érdekében. Egyre 

több önkormányzat, EU-s intézmény, civilek és egyéb szereplők követel egy EU-s 

szintű konkrét keretrendszert, amely segít előre lépni a hajléktalanság kezelésében.   

 

 

 

 

http://feantsa.org/spip.php?article496&lang=en
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Szűkmarkú utcák 

Már nyomtatásban is megjelent a "Mean Streets: A Report on the Criminalisation of 

Homelessness in Europe", (A hajléktalanság európai kriminalizációjáról szóló jelentés) 

a Lakhatási Jogok Figyelőszolgálata, a Fondation Abbé Pierre és a FEANTSA 

támogatásával. A vezetői összefoglaló angolul és franciául olvasható és a könyv 

különálló fejezeteit fokozatosan feltöltik majd a Housing Rights Watch weboldalára. A 

teljes angol nyelvű PDF szintén elérhető az Interneten. 

 

A FEANTSA részt vesz a Housing First szemléletre épülő dán hajléktalanügyi 

stratégiáról és a fiatalkorúak hajléktalanságának kihívásairól szóló Kölcsönös 

Felülvizsgálaton 

A 2009-ben indított és 2013-ig tartó dán hajléktalanügyi stratégia példaként szolgál 

arra, hogyan valósítsuk meg hatékonyan a Housing First szemléletmódot  

fenntartható költségvetés mellett. A Koppenhágában november 22-én megrendezésre 

került kölcsönös felülvizsgálat szeminárium résztvevői megvitathatták nézeteiket és 

tanulhattak a dán tapasztalatokból.  

 

Hozzájárulnak az EP képviselők az ESZA lehetőségeinek teljes kiaknázásához a 

szegénység csökkentése érdekében? 

A FEANTSA és más európai civil szervezetek (EAPN, Caritas 

Europa, ENAR, Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, 

Salvation Army, SMES Europa, IFSW Europe, Social 

Platform, SOLIDAR, EWL, EDF, EASPD, ICSW 

Europe, MHE, Workability Europe, PICUM and 

Inclusion Europe) közös sajtónyilatkozatot 

http://feantsa.org/spip.php?rubrique167&lang=en
http://housingrightswatch.org/resource/mean-streets-chapter-1#.UoS9cmdkDYl
http://housingrightswatch.org/!%20resource/mean-streets-full-book#.Und3O_lLO0c
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=1884&furtherNews=yes


 

 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,  

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása  

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 

 

 

adtak ki a 2014-2020-as időszak EU-s költségvetéséről és az Európai Szociális Alap 

szabályozásáról.  A dokumentum itt olvasható.  

 

Az Európai Parlament legfrissebb hajléktalanságról szóló utalásai  

Egy október 23-án elfogadott és az európai gazdaságpolitikai koordinációról szóló 

jelentésben az Európai Parlament kiemelte, hogy az EU 2020-as stratégiájának 

keretében szükséges prioritást felállítani a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos 

kérdések között.  Felszólította a tagállamokat, hogy erősítsék meg a jóléti 

rendszereiket és fordítsanak forrásokat a megelőzésre a „gyermekszegénység, a 

társadalmi egyenlőtlenségek, a dolgozói szegénység és a háztartások 

eladósodásának” csökkentése érdekében.  Egy másik jelentés, amelyet november 18-

án fogadtak el és a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) szociális dimenziójának 

megerősítéséről szól, indikátorok alkalmazását kéri, hogy monitorozni lehessen a 

„gyermekszegénység fokozatait, az egészségi ellátáshoz való hozzáférést, a 

hajléktalanságot…az EU-n belüli szociális helyzet megfelelő értékelésének 

érdekében.”    

 

Nyilatkozat a 2014-2020-as EU-s Strukturális Alapokról – Új lehetőségek a 

hajléktalanság visszaszorítására  

Az Európai Parlament nemrégiben fogadta el a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó EU-s kohéziós politikáról szóló csomagot, amely 

az Európai Szociális Alapról és az ERFA-ról szóló új 

szabályozások elfogadását eredményezte. Most már 

mindkét alap lehetőségeket kínál a hajléktalan-

probléma megoldásának fenntartható 

finanszírozásához. A FEANTSA közleményt 

http://feantsa.org/spip.php?article1019&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0447&language=EN&ring=A7-2013-0322
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0496&language=EN
http://www.feantsa.org/spip.php?article409&lang=en
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készített a csomagról, arra ösztönözve a nemzeti hatóságokat, hogy a következő 

programozási időszak során alkalmazzák az Európai Szociális Alap (szociális 

támogatásra és képzésre) és az ERFA kombinációját (a szükséges infrastruktúra 

fejlesztésére, beleértve a több közösségi alapú lakhatási alternatívát a kirekesztett 

csoportok számára).   

A 2014-2020-as Európai Szociális Alapról szóló szabályozás végleges szövegének 

bevezetőjében (recital 4b) utalást tesz a hajléktalan ellátásokra és a hajléktalan 

emberekre a függeléknek az ESZA projektek résztvevőivel kapcsolatos kimeneti 

indikátorokról szóló részében. Ez az első alkalom, hogy egy ESZA szabályozás 

konkrétan megemlíti a hajléktalanságot és ez sok lehetőséget megnyithat a 

hajléktalanság visszaszorításán/megelőzésén dolgozó szervezetek számára a 2014-

2020 időszak során.  

 

EU-s finanszírozású utcagyerek kutatási projekt 2013-2015  

A Wolverhampton Egyetem csellengő és hajléktalan utcagyerekekkel foglalkozó 

kutatási projektet indít. A kutatás fókuszában a veszélyeztetett gyermekek állnak 

majd, akik szexuális erőszak áldozatai és ugyanakkor a túlélés érdekében 

bűnelkövetőkké is válhatnak az európai városok utcáin. A két éves (Children Rough 

Sleepers) projektet az Európai Unió DAPHNE alapja finanszírozza. Az elmúlt 20 évben 

a közterületen éjszakázó gyermekek száma megemelkedett és a megelőző védelmi 

intézkedések nem vezetnek eredményre. A kutatók interjúkat készítenek 

az utcán élő gyerekekkel, hogy megismerjék tapasztalataikat 

és szükségleteiket, és együttműködnek majd a szociális 

munkásokkal, egészségügyi és oktatási intézetek 

dolgozóival, a rendőrséggel és az 

áldozatvédelemmel, hogy megosszák velük a 

kutatás eredményeit. A wolverhamptoni 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=WORD&reference=A7-0250/2012&secondRef=125-125&language=EN
http://agreenment.altervista.org/
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kutatócsoport angol, cseh, magyar, olasz, holland, lengyel, portugál, román, szlovén 

és spanyol partnerekkel működik majd együtt, hogy kiértékeljék a hasonlóságokat és 

különbségeket a különböző országokban élő gyerekek között.   

 

Az Európai Bizottság Szociális Beruházásról szóló cselekvési terve – Utalás a Housing 

First Europe projektre 

Az Európai Bizottság nemrégiben adott ki egy intézkedési tervet, hogy kiemelje 

azokat a múltbéli és jelenlegi intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az EU szociális 

beruházási csomagjának megvalósításához. Az intézkedési tervben a Housing First 

Europe projekt is említést kap, valamint olyan jövőbeli kezdeményezések is, amelyek 

a hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezetek érdeklődésére tarthatnak számot.   

 

Közös levél: Hajléktalanságról szóló EU-s Akcióterv kérése a Szociális Beruházási 

Csomag kapcsán 

A hajléktalanság elleni küzdelemben aktívan részt vevő hat európai szervezet  

(FEANTSA, Eurodiaconia, Mental Health Europe, Habitat for Humanity: Europe, Middle 

East and Africa, SMES Europa és az INSP), az Európai Szegénységellenes Platform 

Éves Találkozóját megelőzően közös levelet küldött Andor László foglalkoztatási és 

szociális ügyekért felelős EU-s Biztosnak, amelyben kiemelik a a hajléktalansággal 

kapcsolatos konkrét EU-s szintű intézkedések sürgős szükségességét a 

Szociális Beruházási Csomagban foglaltak teljesülésének 

érdekében.    

 

Sajtóközlemény: A FEANTSA ellenzi az Egyesült 

Királyság miniszterelnökének fenyegetését az 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://feantsa.org/spip.php?article496&lang=en
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EU-s bevándorló hajléktalanok kitiltására vonatkozóan   

November 26-án David Cameron, az Egyesült Királyság miniszterelnöke cikket írt a 

Financial Times nevű lapban, amelyben erősen kifogásolta az EU-s bevándorlást és 

fogadkozott, hogy korlátozni fogják a segélyekhez való hozzájutást és szigorítják a 

szabad mozgásról szóló szabályozást, valamint az utcán éjszakázó vagy kolduló 

emberek kitoloncolásával fenyegetett.  A FEANTSA ellenzi az önkényes és 

törvénytelen kitiltásokat, és felszólít az EU szabad mozgásról szóló 

szabályozásában/akvizíciójában elismert EU-s eljárásjogi garanciák tiszteletben 

tartására. Továbbá arra kéri az EU-t és a tagállamait, hogy haladéktalanul 

helyezzenek érvénybe világosabb szabályokat, amelyek biztosítanák, hogy a szabad 

mozgáshoz való jogát gyakorló egyetlen EU-s állampolgár se nyomorogjon a 

megfelelő segítő ellátások hiánya miatt.   

 

Egyesült Királyság 

A hajléktalanság és az álláskeresői járadék szankcióinak elemzése  

Egy októberben bevezetett kormányzati intézkedés óta, amely lecsökkenti vagy 

leállítja azon álláskeresői járadékban részesülők segélykifizetését, akik nem tesznek 

eleget a követelményeknek (például meghaladják az engedélyezett segélyezési 

időtartamot és sikertelenek az álláskeresésben), gyorsan emelkedik a segélyfizetés 

leállításával járó szankciók száma.   

A Homeless Link által végzett kutatás úgy találta, hogy a szankciók különösen a 

hajléktalan embereket érintik jelentősen. A dokumentum bemutatja, 

hogy a hajléktalan emberek közül az álláskeresési segélyben 

részesülők harmadát és a foglalkoztatási támogatásban 

részesülők közel egy ötödét érintették a segélyezési 

szankciók.  A kutatás megállapítja, hogy a 

szankcióval sújtott hajléktalan emberek 

hányada aránytalanul magasabb, mint a 

http://feantsa.org/spip.php?article1019&lang=en
http://homeless.org.uk/news/benefit-sanctions-hitting-homeless-people-hardest#.UoSpAmdkDYk
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populáció többi tagjának körében és ahelyett, hogy motiválnák az embereket a 

munkakeresésben, a szankciók valójában sokakat elidegenítnek a munkaügyi 

központokkal való együttműködéstől.    

A Homeless Link által felmért hajléktalan-ellátó szervezetek kevesebb, mint ötöde 

mondta, hogy az általuk támogatott emberek motiváltabbak voltak a 

munkakeresésben miután szankcionálták őket. Kevesebb, mint egy tizedük állította, 

hogy a szankciókat követően az emberek jobban együttműködtek a munkaügyi 

központtal.  Néhányan komoly nehézségekben ütköztek a szankciók következtében 

és a szankciók hatása valójában hozzájárult a hajléktalanságukhoz. Fennáll annak a 

veszélye, hogy a szankciók még mélyebbre kényszerítik az embereket azokban a 

problémákban, amelyek elsősorban felelősek a hajléktalanságukért, állítja a Homeless 

Link. 

 

Ausztria 

Kitiltották a hajléktalan bevándorlókat a bécsi parkokból  

A bécsi önkormányzat egy 30 éves, régi, kemping ellenes törvényt alkalmazott -  

amely eredetileg a turisták városi parkokban való kempingezését volt hivatott tiltani 

-  hogy kiűzze a hajléktalan embereket a parkból, leginkább magyarországi EU-s 

bevándorlókat, akik közül néhányat meg is bírságoltak. A büntetés maximuma eléri a 

700 EUR-t.  

A hajléktalan emberek azt mondják, a korábbi rossz tapasztalataik és a 

nem megfelelő körülmények miatt inkább alszanak a 

parkban, mint egy éjjeli menedékhelyen. Pontos adatok 

nem állnak rendelkezésre, de sok bécsi utcai 

szociális munkás számol be a más EU-s 

tagállamból érkező hajléktalan emberek 

számának határozott emelkedéséről, 

http://homeless.org.uk/connect/blogs/team/latest-sanctions-figures-too-high-price-homelessness#.UoSogGdkDYl
http://homeless.org.uk/connect/blogs/team/latest-sanctions-figures-too-high-price-homelessness#.UoSogGdkDYl
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különösen Magyarországról, ahol a hajléktalanságot büntethetővé tették. Salzburg 

városának is van egy kempingezést tiltó törvénye, amely 370 eurótól 10 000 euróig 

terjedő bírságot szab ki. A fizetni nem tudók 14 napi börtönbüntetést is kaphatnak. A 

BAWO, osztrák ernyőszervezet, nyílt levelet tett közzé a témában.  

 

 

Svédország 

Az utcalapok árusítói készpénzmentes fizetést is tudnak fogadni  

A svéd iZettle cég és a Situation Sthlm, egy hajléktalan emberek által forgalmazott 

utcalap, bevezettek egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi a hitelkártya 

tranzakciók kezelését.  A fizetési rendszer egy olyan egységből áll, amely csatlakozni 

tud az okos telefonokhoz és elfogad kártyást fizetéseket, engedélyezve az árusnak, 

hogy lehúzza a vásárló kártyáját és fogadjon egy aláírást vagy pin kódot a képernyőn.   

Kezdetnek egy hónapos próbaidőszakra öt árust szereltek fel ezzel a technológiával, 

amely magában foglal egy okostelefont és egy kártyaolvasót.  Az iZettle ügyvezetője 

azt mondta, a technológiában a cégnek a Svédországban egyre inkább jellemző 

készpénzmentes társadalomra adott válasza öltött testet. 

 

Spanyolország 

Az egészség állt a „Hajléktalanság Felszámolása” kampány kapcsán 

tartott villámcsődület fókuszában 

November 21-én hajléktalan emberek, civil szervezetek 

és további polgári személyek tartottak 

villámcsődületet egész Spanyolországban, hogy 

felhívják a figyelmet a hajléktalan emberek 

jobb egészségügyi ellátáshoz való 

http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/details/datum/2013/10/31/obdachlosigkeit-ist-die-schaerfste-form-der-armut-und-kein-mutwilliger-verstoss-gegen-kampierverordn.html


 

 
 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,  

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása  

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 

 

 

hozzáférésére a „Hajléktalanság Felszámolása” kampány idei „Egészségügyi ellátást 

mindenkinek” elnevezésű részeseményére. A kampány kiáltványát, amely a 

hajléktalanság felszámolását és mindenkit megillető egészségügyi ellátást követel, 

minden villámcsődületen felolvasták.  A részleteket, amelyek a hajléktalanság és az 

egészségügy spanyolországi helyzetképéről szóló jelentést, képeket és kampány 

szórólapokat jelentenek, a Caritas Spain weboldalon lehet olvasni.  

 

Készítette: Bakos Péter (FogLak projekt2) 

http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=739

