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A talákozó az Európai Bizottság támogatásával az Európai Szegénységellenes Hálózat közreműködésével került 

megrendezésre az Egmont Palotában, amelyet a belga kormány bocsátott a szervezők rendelkezésére.  
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A 11. európai találkozón 150, a szegénységről és/vagy a hajléktalan létről közvetlen 
tapasztalatokkal rendelkező küldött gyűlt össze 30 országból, hogy három 
kérdéskörben – a válság hatása, a gyakorlati példák és a politikai ajánlások 
szempontjából – mérlegeljék a témát. A küldöttek a nemzeti minisztériumok, az 
Európai Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, oktatók, kutatók és 
szociális célú civil szervezetek képviselőivel cseréltek eszmét.  

 

A küldöttek nyilatkozata 
A Szegénységben Élők 11. Európai Találkozójának küldöttei mindenekelőtt egy 
közös nyilatkozatban fordultak az Európa Unió valamennyi intézményéhez.  

 
A Szegénységben Élők 11. EU Találkozójának küldöttei piros lapot mutatnak az 

EU intézményeinek 

Ez a Szegénységben Élők Tizenegyedik Európai Találkozója.  

De ebben az évben, sokkal inkább, mint valaha, úgy érezzük, hogy azok, akik 
állításuk szerint a mi oldalunkon állnak, értünk és velünk dolgoznak magunkra 
hagytak minket.  

Soha nem volt még ennyi hajléktalan és létbizonytalanságban élő ember, soha nem 
vesztették el még ennyien az otthonukat azért, mert nem tudták fizetni a lakbért vagy 
a jelzáloghitelt, soha ennyi ember még nem vált hajléktalanná az őket sújtó 
hátrányos megkülönböztetés következtében.  

Mindenütt nő a munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak, a fiatalok 
nem látják a jövőt maguk előtt. 

És mindez azért történik, mert a tagállamok kormányai és az európai intézmények 
nem látnak tovább a költségvetés számainál.  

Úgy érezzük, hogy az EU vezetői szem elöl tévesztették azokat a célokat, amelyek 
érdekében az Európai Unió 60 évvel ezelőtt létrejött: a célokat, amelyek magukban 
foglalták a jogok tiszteletben tartását, a széleskörű anyagi és szociális jólétet, a 
szolidaritást és az együttműködést. 

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság leküzdése érdekében folytatott politika 
fokozza a szegénységet és a társadalmi kirekesztést.  

Jogunk van megfelelő minimális jövedelemhez, minőségi munkához, hatékony és 
megfizethető szociális szolgáltatásokhoz, a vízhez, a villamos energiához, emberhez 
méltó lakóhelyhez és az egészséghez.  

Soha nem gondoltuk, hogy a Szegénységben Élő Emberek Európai Találkozói 
megoldást jelentenének minden problémára. De tudjuk, hogy ez egyedülálló alkalom 
arra, hogy hallassuk a hangunkat, hogy közvetlenül kifejtsük véleményünket és 
befolyást gyakoroljunk annak a politikának a formálására, amely ugyan bennünket 
érint közelről, de hatással van az egész társadalomra.  
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Szeretnénk, ha létrejönne egy igazi integrációs stratégia, amely érdemi intézkedések 
révén képes megvalósítani az európai szegénység csökkentésének célját mind 
összeurópai, mind pedig helyi szinten.  Mint közvetlenül érintettek, szeretnénk részt 
venni annak eldöntésében, hogy milyen intézkedések kerüljenek bevezetésre 
valamint szerepet vállalni ezen intézkedések végrehajtásában és értékelésében. 
Szeretnénk, ha pénzügyi befektetések történnének ezen intézkedések támogatására.  

Szeretnénk a nyilvánosság előtt is hangot adni követelésünknek, ezért ma több 
delegáció egy vagy két tagja el fogja hagyni az üléstermet és összegyűlik az Európai 
Unió Tanácsának épülete előtt, hogy piros lapot mutasson az Európai Unió 
vezetőinek és átadja nekik üzenetünket.  

Video : http://www.youtube.com/watch?v=ZH71bDQ8_rw&feature=youtu.be 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZH71bDQ8_rw&feature=youtu.be
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Nyitó plenáris ülés – bevezető felszólalások 

 
Jesper BRASK FISCHER, a dán Szociális Minisztérium helyettes államtitkára 
emlékeztette a küldötteket, hogy EU szinten kevés a közös szociális jogszabály, de a 
folyamatok – a nyílt koordinációs módszer (OMC) – lehetővé tették, hogy az 
országok kicseréljék tapasztalataikat és megismerhessék a közös kihívásokat és 
célokat. Továbbá az új Európa 2020 stratégia célkitűzései között a társadalmi 
integráció és a szegénység leküzdése egy sorban szerepel a gazdasági 
növekedéssel és a munkahelyteremtéssel.   

Azonban az EU-ban a szegénység által veszélyeztetett emberek száma körülbelül 2 
millióval nőtt 2009-10-ben.  

Forrásokra van szükség a hajléktalanság elleni küzdelem stratégiájának részét 
képező új kezdeményezések és célzott módszerek bevezetéséhez. 

 

ANDOR László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és 
társadalmi összetartozásért felelős biztosa kiemelte, hogy a legutóbbi választások 
szerte a kontinensen azt jelzik, hogy Európának meg kell változnia és hogy a 
nagyarányú megszorító intézkedések többé már nem elfogadhatóak. Körültekintőbb 
fiskális konszolidációra van szükség. 

Az EU 2020 stratégia azt a célkitűzést tartalmazza, hogy 2020-ig legalább 20 millió 
embert ki kell emelni a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből. Két évvel 
ezelőtt azért bíráltak minket, mert nem voltunk elég ambiciózusak. Most meg azt 
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mondják, hogy ez a cél irreális. De csak akkor irreális, ha nem sikerül helyreállítani a 
növekedési lehetőségeket a rekordmagasságú munkanélküliséggel sújtott 
országokban.  

Meg kell újulnia a szolidaritásnak az országok között és az országokon belül, ahhoz, 
hogy finanszírozni lehessen a szükséges szociális szolgáltatásokat.  

Az Európai Bizottságnak nagyon korlátozottak a lehetőségei a tekintetben, hogy 
közvetlenül beavatkozzon a tagállamok szociális politikájába, de az európai 
finanszírozás továbbra is támogatni fogja a hajléktalanság okainak feltárására és a 
legjobb gyakorlati megoldások megteremtésére irányuló erőfeszítéseket, többek 
között az innovatív kezdeményezések értékelése révén. Sürgősen meg kell vitatnunk 
azokat a sajnálatos politikai reakciókat, amelyek kriminalizálják a hajléktalanokat és 
meg kell vizsgálnunk, hogy a roma integráció és a gyermekszegénység elleni 
küzdelem terén kifejtett Európa Uniós munka hogyan kapcsolódik a lakhatás és a 
hajléktalanság ügyéhez. 

Többet kell tennünk a hajléktalanság megelőzése érdekében, így például át kell 
tekintenünk a pénzügyi szabályozás kérdését, ami a hajléktalanság egyik 
leggyakoribb oka. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az egészségügyi ellátást, a 
foglalkoztatás támogatását, az élelmiszersegélyt, az emberi jogokat, a regionális 
fejlesztést stb. érintő politikai intézkedések milyen hatást fejtenek ki. Az ilyen 
erőfeszítések támogatása érdekében a Bizottság javasolta, hogy az Európai 
Szociális Alap legalább 20%-át a társadalmi integrációra kell fordítani.  

 

Maggie DE BLOCK, a társadalmi integráció és a szegénység elleni küzdelem 
ügyéért felelős belga államtitkár hangsúlyozta, hogy Belgiumban olyan strukturális 
reformok bevezetésének a módját keresik, amelyek úgy biztosítják a szükséges 
munkahelyeket és a növekedést, hogy közben csökkentik a kiadásokat.  

Alapvető fontosságú, hogy a hatóságok hallgassák meg a szegénységben élőket, 
mert csak így lehet egységes és következetes politikát kidolgozni. Fontos, hogy 
megrendezésre kerül a Szegénységben Élők Európai Találkozója, és ezeket a 
találkozókat addig kell folytatni, amíg létezik szegénység.  

Az európai politikák koordinációja is egy módja a hajléktalanság elleni küzdelemnek, 
amint ezt a Tanács a 2010-es határozataiban alátámasztotta.  

 

Dominique PION, a Szegénységben Élők 10. Európai Találkozójának francia 
küldöttje kiemelte, milyen fontos és felemelő élményt jelentenek az európai 
találkozók  a szegénységben élő kiszolgáltatott emberek számára. 

 Azonban olyan kevés reagálás történt a küldöttek által felvetett ügyekre és 
javaslatokra, hogy egyik évről a másikra lehetetlen felfedezni igazi előrelépést.  Az, 
hogy a politikusok nem képviseltetik magukat az üléseken, a tisztelet hiányának 
érzését kelti.   

Mindazonáltal az ilyen, a közvetlen részvételt elősegítő akciók elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a szegénységben élők hallathassák a hangjukat és lehetőség nyíljon a 
közös üzenetek kidolgozására.  Fontos, hogy az Európai Találkozók évente 
megszervezésre kerüljenek és fenntartsák a párbeszédet a politikusokkal és 
tisztségviselőkkel.  
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Kreatív prezentációk – az európai szegénységben 
élők valósága 

Az előző évekhez hasonlóan a nemzeti küldöttségeket felkérték, hogy készítsenek 
kreatív prezentációt, amelyben bemutatják és érzékeltetik, hogy milyen a szegénység 
a valóságban. A szerepjátékokkal, filmekkel, diákkal illusztrált előadások 
középpontjában az idei év témája állt: a hajléktalanság és a lakhatási jogok a 
jelenlegi pénzügyi válság viszonyai között.  

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-
meeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-
context-of-the-crisis 

 

Workshopok és párbeszédre irányuló találkozók  

The delegates split up into six workshops to exchange experiences, thoughts and 
ideas based broadly around three questions: 

A küldöttek hat csoportra oszlottak, hogy kicseréljék tapasztalataikat, gondolataikat 
és elképzeléseiket az alábbi három kérdéssel kapcsolatban:  

1. Melyek a fő különbségek a jelenlegi 2012-es helyzet és a 2008-as válság előtti 
időszak között a hajléktalanság és a lakhatási jogok megsértése 
vonatkozásában?   

2. Melyek a jó és rossz gyakorlatok a hajléktalanság és a lakhatási jogok 
megsértésének kezelésében?  

3. Hogyan lehetne a legjobban megtervezni a hajléktalansággal és a lakhatási 
jogok megsértésével kapcsolatos helyi, regionális, nemzeti és európai 
politikát? 

Majd a workshopok részvevői három találkozón vitatták meg a műhelymunka 
eredményeit a legfontosabb európai szereplők képviselőivel.  

 

Főbb megállapítások  

A szegénységről, a hajléktalanságról és a lakhatásból való kirekesztettségről  

• Bárkiből lehet szegény és hajléktalan.  A szegénység és a hajléktalanság okai 
– a munkahely elvesztésétől a fizikai vagy mentális egészségügyi problémákon át 
az emberi/családi kapcsolatok felbomlásáig és a szabályozatlan banki és 
lakásbérleti szerződések logikus, de etikátlan következményeiig – bárkire 
hatással lehetnek.    

• A diszkrimináció komoly problémát jelent: a szegénységben élő, a rendhagyó 
életmódot folytató, a nem megfelelő lakással vagy munkahellyel rendelkező illetve 

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-meeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-context-of-the-crisis
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-meeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-context-of-the-crisis
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-meeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-context-of-the-crisis
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a büntetett előéletű emberek jelentős előítéletekkel és hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülnek a lakáshoz jutás terén. Ez a hátrányos 
megkülönböztetés megduplázódik a fogyatékkal élők, a romák, a (legális és 
illegális) bevándorlók, az egyedülálló szülők, illetve az etnikai kisebbségek 
csoportjaihoz tartozók esetében.   

• A válság következtében további társadalmi rétegek kerültek veszélyeztetett 
helyzetbe: a munkát kereső fiatalok, a nyugdíjuk és megtakarításaik 
elértéktelenedésével szembesülő idősek, és mind több, a túlzott eladósodással és 
a jelzáloghitel törlesztéssel küszködő “középosztálybeli” retteg a hajléktalanság 
és a kilakoltatás veszélyétől.   

• A hatóságoknak abba kell hagyniuk a szegények elleni harcot. Túl gyakran 
fordul elő, hogy a hatóságok inkább elrejteni vagy támadni próbálják a 
szegényeket és hajléktalanokat, pl. bűncselekményként kezelik a közterületek 
használatát, lerombolják a fedél nélküli közösségeket, kilakoltatják a 
lakásfoglalókat. Nem lenne szabad büntetni az embereket azért, mert szegények.  

• A hajléktalanság, és a lakhatásból való kirekesztettség a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés, a munkanélküliség, az egészségügyi problémák stb. 
egyik oka, de egyben tünet is: a stabil lakhatás hiánya aláássa az ember 
képességét arra, hogy megtartsa vagy visszaszerezze a munkáját, hogy 
megőrizze az egészségét, hogy érvényesíthesse a jogait, hogy méltóságteljes 
életet éljen és hogy teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak. Fenntartja a 
kirekesztettség ördögi körét.  

• Drámai hiány van szociális lakásokból. Számos régióban azoknak az 
embereknek, akik nem jutnak tisztességes munkához vagy megfelelő minimális 
jövedelemhez, olyan sokáig kell várniuk szociális lakásra, hogy 
megsokszorozódott kihívásokkal kell szembenézniük ahhoz, hogy helyreállítsák 
életüket, amikor végre rendeződik a lakáshelyzetük. Nincsen megfelelő szociális 
lakásállomány és a hajléktalanok nem élveznek elsőbbséget a kiutalásoknál.  

• A magántulajdonú bérlakások piaca jelenleg nem megfelelően szabályozott 
és nincs ösztönözve arra, hogy megoldást nyújtson. A magas bérleti díjak, a 
bérbeadók előítéletessége és a jogi védelem hiánya miatt a szegénység és 
kirekesztettség fenyegetésében élő kiszolgáltatott emberek vagy nem tudnak 
hozzájutni magántulajdonban lévő bérlakáshoz, vagy kevés védelemben 
részesülnek a nyomorúságos életkörülményekkel illetve a kilakoltatással 
szemben.  

• A menedékhelyek nem nyújtanak hosszú távú megoldást a hajléktalanságra. 
Az átmeneti szállások biztosítására történő erőfeszítések nagy része csak 
elkendőzi a fedél nélküliség tényét, nem sikerült támogatást és lehetőséget 
nyújtania az emberek lakás és egyéb gondjainak rendezéséhez, így sok 
hajléktalan ember marad benn a rendszerben.   

 

A szükséges módszerekről és megoldásokról  

• A lakhatáshoz való hozzáférés alapvető emberi jog, amelyet érvényesíteni 
kell. A nemzetközi egyezmények, a különböző EU intézmények nyilatkozatai és 
néhány EU tagország nemzeti alkotmánya elismeri a lakhatáshoz való jogot. 
Sokat kell még kell tenni az EU és a tagállamok szintjén azért, hogy ez az 



Szegénységben Élők 11. Európai Találkozója – Beszámoló a rendezvényről 
 

alapvető emberi jog a többi, pl. az egészséghez vagy az oktatáshoz való joggal 
együtt megvalósuljon.  

• A „lakhatás az első” módszerét érdemes továbbfejleszteni. Sok hajléktalan 
ember számára jobb és költséghatékonyabb, ha azonnal megoldjuk a lakhatását 
és utána foglalkozunk a további problémáival ahelyett, hogy a többi kérdéssel 
kezdenénk foglalkozni, miközben az illető lakáshelyzete bizonytalan vagy 
átmeneti jellegű. Azonban a „lakhatás az első” elvére hivatkozva nem lehet senkit 
megfosztani a sürgősségi vagy egyéb szükséges ellátásoktól és nem lehet senkit 
a szükségleteinek nem megfelelő lakhatásra kényszeríteni.  

• A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség összetettsége 
integrált megoldásokat igényel.  A „lakhatás az első”, de nem az egyetlen 
dolog, amit meg kell oldani. A kiszolgáltatott hajléktalan emberek egészségügyi, 
oktatási, szociális, foglalkoztatási és minimáljövedelmi szükségleteinek célzott 
támogatása létfontosságú.   

• Véget kell vetni annak a szégyenletes állapotnak, hogy olyan épületek állnak 
üresen, melyekben emberek millióit lehetne elhelyezni. Egy kis politikai 
akarattal véget lehetne vetni a spekulánsok azon gyakorlatának, hogy jelentős 
számú épületet hagynak üresen, miközben más polgároknak nincs hol lakniuk. A 
lakatlan épületek után fizetendő adó emelésével a szociális befektetésre 
fordítandó pénzösszegeket is növelni lehetne.  

• A szolgáltatásokat egyetlen, a hajléktalanok számára elérhető helyre kell 
összegyűjteni. Az egészségüggyel, lakhatással, foglalkoztatással kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtás és bürokrácia bonyolultsága nem képezhet további 
leküzdendő akadályt a hajléktalan vagy a lakhatásból való kirekesztettség 
veszélyétől tartó emberek számára. Szolgáltató központokat kell létrehozni, ahol 
a hajléktalanok egy helyen elintézhetik az összes ügyes-bajos dolgukat.  

• A hajléktalan és a lakhatásból kirekesztett embereket be kell vonni a 
mindennapi életüket befolyásoló döntések meghozatalába. A személyes 
méltóság és a sikeres végkimenetel szempontjából lényeges annak elősegítése, 
hogy az emberek valóban részt vegyenek a helyzetük javítására irányuló tervek 
vagy szakpolitikák meghatározásában.   

• Lakhatási és hajléktalan stratégiák. Helyi, regionális, nemzeti és EU szinten 
tovább kell fejleszteni azokat az integrált lakhatási és hajléktalan stratégiákat, 
amelyek már hatékonynak bizonyultak. A szegénységben élő és hajléktalan 
embereket be kell vonni e stratégiáknak a kidolgozásába és végrehajtásába.  

 

A küldöttek azt a központi üzenetet fogalmazták meg, hogy elegük van azokból a 
gazdasági válság leküzdését célzó intézkedésekből, amelyek csak tovább növelik a 
szegénységet és a társadalmi kirekesztést.  

Itt az ideje olyan valódi hajléktalan és integrációs stratégiák kidolgozásának az 
EU-ban, amelyek nem csupán papíron készülnek el, hanem értelmes 
intézkedésekkel lesznek alátámasztva.   

Az adatgyűjtés javítására s a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség 
által fenyegetett emberek helyzetének jobb megértésére van szükség. Az európai 
strukturális alapokat stratégiailag a szegénység és a hajléktalanság mérséklésének 
elősegítésére kell felhasználni.  
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Záró plenáris ülés – záró felszólalások  

 
Joan BURTON, az ír szociális védelemért felelős miniszter világosan kifejtette, 
hogy a társadalmi beavatkozás közös vezérelve az emberi méltóság tisztelete kell 
legyen.   

A mai döntéshozók közül sokan hajlamosak megfeledkezni arról a valóságról, amit 
valószínűleg eleinte maguk is láttak. Tovább kell támogatnunk és fejlesztenünk a 
szervezett együttműködést a döntéshozók és a szegénységben élők között a 
szociálpolitika tájékoztatása-tájékozódása érdekében.  

A megoldásoknak átfogóan érvényesnek kell lenniük a szegénység és lakhatásból 
való kirekesztettség minden területére azok számos dimenziójában. Ennek döntő 
szerepe van más, a társadalmi integráció és a szociális védelem hagyományos 
feladatain kívül eső szakpolitikai területeken is.  

Írország soros elnöksége idején (2013. január-június) tevékenyen támogatni fogja az 
EU szegénységgel kapcsolatos célkitűzését és hangsúlyozni fogja a szegénység 
felszámolása európai szintű megközelítésének fontosságát a tagállamokon belül. A 
kiszolgáltatott csoportok, például a gyerekek, az egyedülálló szülők, a fogyatékkal 
élők és az aktív kereső nélküli háztartások helyzetének javítása továbbra is prioritás 
marad az elnökség számára. Írország az elnöksége során Tanácsülésen 
szándékozik foglalkozni a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség 
ügyével és meg fogja rendezni a Szegénységben Élők 12-ik Találkozóját.  

Lauris Beets, a Szociális Védelmi Bizottság (SPC) elnöke elismerte, hogy az EU 
kétségkívül viharos időszak elé néz és a kilátások nem valami rózsásak.  

Az SPC vizsgálatai megerősítették, hogy a gazdasági válság hatására az EU 
távolabb került a szegénység csökkentésének 2020-ra kitűzött céljától; a szegénység 
és a társadalmi integráció mutatói azt jelzik, hogy rossz irányba haladunk.  Több 
embert fenyeget a szegénység és a kirekesztés, és még a veszélyeztetett csoporton 
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belül is mind több ember került a jövedelem eloszlási skála legaljára. Romlott az 
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés és egyre több 
szükséget szenvedő marad ellátatlanul.  

A Szociális Védelmi Bizottság (SPC) elősegíti az együttműködést a tagállamok és a 
Bizottság között a szociális védelem terén. Ebben az összefüggésben az ösztönzők 
és a lehetőségek jó kombinációjára van szükség a munkanélküliség hosszú távú 
csökkentéséhez. De a munkanélküliség elleni küzdelem önmagában nem elég. 

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság egyértelműen rávilágított a szociális 
szolgáltatások alapvető szerepére. A jövedelemtámogatás megfelelő szinten való 
fenntartása a válság legrosszabb hatásait csökkentve szintén hatékony garanciát 
jelent a bizonytalanság és a társadalmi kirekesztés ellen.  

Figyelmet kell fordítani a költségvetési konszolidációs intézkedések minőségére. 
Ezeknek reagálniuk kell az összes generáció társadalmi igényeire és meg kell 
őrizniük a szociális védelem alkalmasságát a gazdasági sokkhatások rövid és hosszú 
távú enyhítésére. A szociális védelemre fordított kiadások visszafogása nem az 
egyetlen feltétele a gazdasági növekedésnek; végtére is, nem a szociális védelemre 
fordított kiadások okozták a jelenlegi válságot.  

Az SPC már a 2010-es szociális védelemről és társadalmi integrációról szóló közös 
jelentés középpontjába is a hajléktalanságot és a lakhatásból való kirekesztettséget 
helyezte. Egyik fő üzenete az integrált stratégiák és az összetartó, környezeti 
szempontból fenntartható közösségek építésének fontossága volt. A Bizottság 
tovább fogja vizsgálni, hogyan lehetne a nyílt koordinációs módszer révén növelni az 
érdeklődést e kérdések iránt. A mostani találkozón elhangzottak be fognak épülni a 
gondolkodásunkba és remélhetőleg konkrét előrelépéseket fognak eredményezni a 
szegénységben élők következő konferenciájáig.  

Ludo HOREMANS, az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) elnöke 

2010-ben, a szegénység elleni küzdelem európai évében az EAPN értékelte, mi 
történt az előző öt esztendő találkozóin felvetett javaslatokkal, és megállapította, 
hogy a várakozások távolról sem teljesültek be.  

Sok küldött fejezte ki növekvő nemtetszését amiatt, hogy ilyen kevés előrelépés 
történt a javaslataikkal kapcsolatban. A küldöttek elégedetlenségének legfőbb oka, 
hogy a válságból való kilábalás politikája kizárólag olyan megszorító intézkedéseket 
tartalmaz, amelyek azokat a hétköznapi embereket és a szegénységben élőket 
sújtják, akik egyáltalán nem felelősek a válság kialakulásáért, és szinte egyáltalán 
nem érintik azokat, akik felelősek érte.  

Jó volt látni, hogy milyen sok Bizottsági tisztségviselő jelent meg az üléseken, s 
ennek eredményeképpen megerősödni látszik az európai adminisztráció és a 
küldöttek közötti párbeszéd. Azonban nem szabad mindent a Bizottságtól várni. A 
döntések többségét a nemzeti minisztériumok hozzák, fontos tehát, hogy ennek az 
európai találkozónak az ajánlásai hozzájuk is eljussanak.  

Miközben elengedhetetlen, hogy legyen fedél az ember feje fölött, az még fontosabb, 
hogy otthona is legyen, és méltósággal élhessen. Olyan átfogó megközelítésre van 
szükség, amely a hajléktalan emberek számos szükségletére kiterjed, beleértve az 
erős és hathatós szociális és egészségügyi szolgáltatásokat. Bármilyen megoldást 
keresünk, fontos meghallgatni magukat az ügyekben érintetteket, méghozzá nem 
csupán ad-hoc alapon, hanem szervezett módon. 
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Jó tudni, hogy az ír soros elnökség meg fogja szervezni a szegénységben élők 12-ik 
találkozóját, de a munka itt nem állhat meg. Szükség van a találkozón történtek 
utóéletének nyomon követésére és arra, hogy a szegénységben élőket bevonjuk a 
megoldáskeresés folyamatába. És azt is meg kell gondolnunk, ne vegyünk-e fel több 
„akciót” az európai találkozóink programjába.  

Végül nagyon fontos támogatni a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az 
Európai Szociális Alap 20%-át társadalmi integrációs intézkedésekre különítsék el. 
Az EAPN kampányt indít, hogy eljuttassa ezt az üzenetet az Unió minden állam- és 
kormányfőjéhez. Az EU csak ilyen társadalmi befektetéseken keresztül lesz képes 
megoldást találni a válságra.  

Freek Spinnewijn, a FEANTSA (a Hajléktalanokkal Foglalkozó Szervezetek 
Európai Szövetsége) igazgatója 

Tudjuk, hogy a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség nagy probléma. 
Bár nincsenek megbízható számadataink, tudjuk, hogy ez a helyzet több millió olyan 
embert érint, akik igénybe veszik a hajléktalanellátó szolgáltatásokat.  

E találkozó a fontos ajánlásait figyelembe kell venni ebben a gyakorlatban. A biztos 
azt mondta, hogy néhány ország nemzeti reformprogramjában szociálpolitikai 
prioritásként szerepel a hajléktalanság. Ez világosan jelzi, hogy a tagországok 
üdvözölnék, ha az EU több támogatást nyújtana a hajléktalanok ügyének 
megoldásához.  

Az Európai Parlament határozata, a Tanács által 2010-ben elfogadott a Szociális 
Védelemről és Társadalmi Integrációról Szóló Közös Jelentés, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság és az Európai Unió Régiók Bizottságának jelentései, és a 
belga soros EU elnökség által 2010-ben szervezett Európai Konszenzus Konferencia 
a Hajléktalanságról záródokumentuma már megfogalmazta, hogy az EU-nak erős 
szerepet kell játszania a hajléktalanság megoldásában. Alapvető egyetértés alakult ki 
az EU fellépés szükségességét illetően. Most eljött az idő a cselekvésre.  
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Első Melléklet – kísérő rendezvények  
Minden küldött meghívást kapott, hogy vegyen részt a konferencia két kísérő 
eseményén, amelyek 2012. május 11-én délután kerültek megrendezésre. A 
következő két rövid beszámoló nyújt ízelítőt a megvitatott témákból.  

 

Az első kísérő rendezvény  

• Rendező: az EUH (Európai Hajléktalan Unió) és a HOPE (REMÉNY – 
Hajléktalanok az Európai Állomásokon)  

 

Az EUH és a HOPE nevű szervezetek bemutatkozása. Az EUH öt EU országban 
működő tagszervezet – Armutsnetzwerk, Németország; A VárosMindenkié, 
Magyarország; Comité Des Sans Logis, Franciaország; 
DaklozenAktieKommitee,Hollandia; and Front Commun SDF, Belgium – informális 
hálózata. A HOPE transznacionális project, amelynek célja a hajléktalan emberek 
körülményeinek javítása és támogatása az EU vasútállomásain a luxemburgi, 
spanyol, olasz, német, belga lengyel és francia vasúttársaságok közreműködésével.  

Maarten Loopmans a Leuveni Katolikus Egyetemről tartotta a vitaindítót: 
„Hajléktalanok nyomás alatt: dzsentrifikáció, a belváros megújítása, szelektív jog a 
városhoz” címen.  Azzal érvelt, hogy a dzsentrifikáció folyamatában a piaci érték 
diktálja a közterületek használatát. Ez vezetett a privatizációs politikához és ahhoz, 
hogy a nyilvános helyekről kitiltják a hajléktalanokat. Ezért veszélybe került a 
városhoz való jog és a város közös használatának alapelve mindenekelőtt a 
marginalizált csoportok számára.  

A következő vitában résztvevők nagyjából egyetértettek abban, hogy a tisztességes 
lakhatás és a szegénység elleni küzdelem általában továbbra is prioritás maradt, de 
a köztérhez való jog is fontos, amitől soha senkit nem szabad megfosztani. Úgy 
vélték, hogy a visszatérő helyi témák és módszerek – mint amilyen a hajléktalan 
emberek kriminalizálása – közös helyi, nemzeti és európai megoldásokat igényelnek.  

 

Side Event Two 

A második kísérő rendezvény  

• Rendező: La Strada and BRAVVO  

A LA STRADA http://www.lstb.be/ regionális kezdeményezés, amelyet a brüsszeli 
Közösségek Bizottsága (Commission Communautaire Commune) hozott létre 2008-
ban a városban élő hajléktalanok helyzetének áttekintése, jobb megértése illetve az 
e területen dolgozó szervezetek támogatása céljából. A La Strada adatokat és 
személyes tapasztalatokat gyűjt a hajléktalan emberektől, a menedékhelyektől és a 
szociális munkásoktól. Azt is vizsgálják, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem 
működik a szociális politikában és ellátásban, teret biztosítanak az eszmecserére az 
érintett felek között. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy mi történik télen, és 
vészforgatókönyveket készítenek, hogy minél gyorsabban tudjanak reagálni és 

http://www.lstb.be/
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elháríthassák a váratlan katasztrófákat. Egy online platformot indítottak, amelyen 
keresztül próbálják jobban koordinálni a szolgáltatásokat.  

A BRAVVO http://www.bravvo.be/ brüsszeli helyi szintű kezdeményezés, amely 
először olyan fiatalokra fókuszált, akik tanulás vagy munka helyett a köztereken 
lógtak. Azonban miután az utóbbi időben nagyon megnőtt a hajléktalanok száma a 
brüsszeli utcákon, a BRAVVO tevékenysége előterébe a hajléktalan emberek 
szélesebb csoportjai és „közösségei” kerültek.  A szervezet aktívan működik, 
igyekeznek közel kerülni a hajléktalan emberekhez, megvitatják velük a helyzetüket, 
nehézségeiket, feszültségeiket és konfliktusaikat s próbálnak segíteni nekik a 
megoldás megtalálásában.  

A vitában résztvevők összehasonlították a hajléktalanság leggyakoribb okait és a 
hatóságok valamint a lakosság viszonyulását a hajléktalan emberekhez és azok 
köztereken való viselkedéséhez.  

Úgy vélték, hogy míg a hajléktalansággal kapcsolatos statisztikák soha nem lesznek 
tökéletesek, és hogy minden eset érdekes, még ha csak egy embert is érint, az 
adatok segíthetnek igazolni a változás szükségességét a hatóságok előtt. Arról is 
folyt vita, hogyan lehet specifikus szolgáltatásokat nyújtani a hajléktalanoknak 
anélkül, hogy „gettószerűen” szétválasztanánk őket.     

 

http://www.bravvo.be/
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Második melléklet – A résztvevők névsora  

  

Ausztria   

SCHUTTE Michael Straßenzeitung Augustin 

GANGLE Silvia Amsel 

TIGGES Axel Personal Assistant Vera Hinterdorfer 

HINTERDORFER Vera BAKU – Begleitung aller Krisensituationen 

GEIGER Carina Personal Assistant IrmgardKampass 

KAMPASS Irmgard Sichtbar-Werden 

LEHNER Waltraud MindestVerUnsicherung 

Belgium   

VANDERMEERSCHEN Elke BAPN  

MEIRSCHAERT Véronique BAPN  

AUSLOOS Daniel BAPN  

LANGLOIS Dominique BAPN  

BAERT Geneviève BAPN  

Bulgária   

NIKOLOV Aleksandar EAPN Bulgária 

TODOROV Aleksandar EAPN Bulgária 

STAMBOLUSKII i Borislav EAPN Bulgária 

NIKOLOV Ivan EAPN Bulgária 

ASIPOV Sabri EAPN Bulgária 

Horvátország   

SVAGUSA Vesna Centre for social policy initiatives/ szociálpolitikai kezdeményezések központja 

Cseh Köztársaság   

MROZEK Stanislav Slezská Diakonie 

FURAK Milan Caritas Ostrava 

LEWINSKI David Slezská Diakonie 

ORAWSKI Robert Slezská Diakonie 

PLSKOVA Jana Salvation Army/ Üdvhadsereg  

Ciprus   

KAZANTZIS Ninetta EAPN Ciprus 

STAVROU Georgios EKYSY 

KYRIAKOS Odysseos EAPN Ciprus 

APOSTOLIDOU Efrosini Cyprus Greens WomanMovement/ Ciprusi Zöld Nőmozgalom 

Dánia   

BAY-PETERSEN Sofie SAND 

Ernstsen Per SAND 

BERTELSEN Martin SAND 

ANDERSEN Leif SAND 

SCHEIL Eva Pia SAND 



Szegénységben Élők 11. Európai Találkozója – Beszámoló a rendezvényről 
 

Észtország   

KAHJU Laura EAPN Eesti MTU 

ELBING Andrus EAPN Eesti MTU 

TOPAASIA Ervin Nõmme Child Welfare / Nõmme Gyermekjóli Szervezet 

TURSMAN Tiina Omastehooldajate MTÜ  

Finnország   

VAISANEN Veikko SettlementKalliola 

TOIVONEN Matias VVA ry 

KAHARA Pertti SettlementKaliola 

VARSAMAKI Timo KRIS 

NIEMELAINEN Ulla Mari S-asunnotoy 

Franciaország   

COLLINET Geneviève FNARS 

BERTHON Francis Entraide ouvrière 

DEPLANQUE Richard Fondation Armée du Salut 

FRISCOURT Fabrice Armée du Salut  

PION Dominique Impact 

SZYMANSKI Catherine Secours Catholique 

Germany     

BIEHN Erika VAMV 

NIEDERLAND Karin Straßenfeger 

HENRICH Diana NetzwerkFriesenkraft 

MULLER Jörg   

PLIETZSCH Sven AWO 

FRANKE  Werner   

Görögország   

VARDARAMATOU Konstantina EAPN Görögország 

ATHANASSOULAS Thanaddid EAPN Görögország 

KESOVA Larisa EAPN Görögország 

Magyarország    

MESTER Attila HAPN  

SZIGETI Adrienn Város MIndenkié  

DUKA Andrea AM HAPN 

SZARVAK Eva M HAPN 

SZABONE JUHASZ Sara Z HAPN 

Izland   

GUDJONSDOTTIR Asta Sjalfsbjorg 

GUNNARSDOTTIR-GigjaTinna Bot 

KRISTINSSON GuðmundurIngi Bot 

OLAFSDOTTIR  Laufey Single Parents Association/ Egyedülálló Szülők Szövetsége 

Írország   

LYNCH Kay EAPN Ireland / Írország 

BRADY Deborah One Family 

MACKEY Michael SIMON Galway 

O"GORMAN Mickael SIMON Galway 
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WARD Maureen Irish Traveller Movement  

Olaszország   

MELE Carlo EAPN Italy 

SOFIA Giuseppe EAPN Italy 

EMILIO Sabrina EAPN Italy 

BATTAGLIA Giuseppe 

 

EAPN Italy 
 

GRGA Mirko EAPN Italy 

RUFINO Francesca EAPN Italy 

RICCIARDI Luigi EAPN Italy 

Litvánia   

BARANAUSKAITE Vaida BalticFoundation 

LAUKEVICIENE Gemma Red Cross 

GRISKEVICIENE Lolita GELVONAI COMMUNITY 

TALANDIS Zanas SOCIAL PROJECTS “MANO GURU” 

Luxemburg   

SCHULLER Anne-Marie EAPN Luxemburg 

Macedónia   

TERZIEVA Pavlovska Meri MAPP 

STOJANOVSKI i Mite MAPP 

PANOV Ico MAPP 

Málta   

GRIMA Francis Saviour   

GARRETT Antonia S. Millenium ChappelFoundation 

BRINCAT Johanna Millenium ChappelFoundation 

TODD DIMECH  Joseph Millenium ChappelFoundation 

Hollandia   

SMEEKES Alida EAPN NL 

NIELAND Marianne EAPN NL 

VAN DER VOORT Petra   

SvanishviliDavit EAPN NL 

Pavliashvili inga EAPN NL 

Norvégia   

HASSAN Jamila DinFremtid 

KASHALE Honoratte Muhanzi BIBI AMKA 

MATHISEN Berit StiftelsenSelvhjelpens  Hus 

ENGEN Johanna EAPN Norway 

MOSTAFA MostafaKuku DinFremtid 

Lengyelország   

WYGNANSKA Julia 
Fundation for Social Innovation and Research “Shipyard” / “Hajógyár” 
Alapítvány 

PALACZ Natalia AptekaSztukiGallery 

WRONSKA Barbara OtwarteDrzwi Association 

CZARNEKA Alina The “OtwarteDrzwi” Association 

SOSNOWSKI Z.P. Kamilians Mission of Social Assistance 
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SUSZWEDYK Dariusz Cammilian’s Mission of Social Assistance 

Portugália   

VICENTE Maria José EAPN Portugal 

PEREIRA Ana EAPN Portugal 

JAIME Filipe EAPN Portugal 

MENESES Antonio EAPN Portugal 

SEABRA Joao EAPN Portugal 

Szerbia   

ZARKOVIC Branislava Housing Centre 

Szlovákia   

GALOVICOVA Anna SAPN 

MALEK Ivan SAPN 

ONSASNIKOVA Dana SAPN 

SUCHA Renata SAPN 

Szlovénia   

NOUHOUM Ibrahim ZavodRiSi 

CASL Primoz ZavodRiSi 

MAJER Petra ZavodRiSi 

PETRIC Zan ZavodRiSi 

Spanyolország   

SALGADO VANELLA Fr. FundacionAtenea 

AGUIRAN Maria RedAragonese 

BANON Pedro Solidarios para el Desarrollo 

FERNANDEZ Ruben Cocemfe 

SANTANA Gladis FundacioDexalles 

Svédország   

ANDERSSON Asa Verdandi 

JOHANSSON Eva Verdandi 

JONSSON Käthe Verdandi 

Nordqvist Lena Insolvens 

PERSON Lisabeth Insolvens 

Egyesült Királyság                         

McCausland Fiona EAPN UK 

Mc MAHON Marisa EAPN UK 

Mc Manus Angela EAPN UK 

BRADY Sean EAPN UK 

SOBOR Aleksandra EAPN UK 

PODRIMAJ Lumturi EAPN UK 

Elnök                                       

BRASK FISHER Jesper  Helyettes államtitkár, Szociális Ügyek Minisztériuma, Dánia 

Előadók   

ANDOR Làszlo 
az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi 
összetartozásért felelős biztosa 

BURTON Joan a szociális védelemért felelős miniszter, Írország 

BEETS Lauris a Szociális Védelmi Bizottság (SPC) elnöke 
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DE BLOCK Maggie 
a társadalmi integráció és a szegénység elleni küzdelem ügyéért felelős belga 
államtitkár 

PION Dominique Szegénységben Élők 10. Európai Találkozójának küldöttje 

HOREMANS Ludo EAPN Elnök 
MUNSLOW Anthony Neil Eurocities - Groupe Homelessness 

MOLAS Jean-François BAPSA Paris Franciaország 

ROUMET Claire CECODHAS Housing Europe 

SPINNEWIJN Freek Feantsa 

LE BARS Sylvie Solidarités actives - Franciaország 

Dán Minisztérium   

HAEKKERUP Karen szociális ügyek minisztere 

NYEGAARD JEPSEN A.L. személyi titkár 

WINTHER Eva E osztályvezető 

VIZARD Dorte B főosztályvezető 

MUNK Kirsten   

Ír Minisztérium   

BURTON Joan szociális védelemért felelős miniszter 

KELLY Paul segéd-főtisztviselő, társadalmi integráció osztály, Szociális Védelmi Minisztérium 

BROPHY Edward szociális védelemért felelős miniszter tanácsadója 

O'CONNELL Karen parlamenti tanácsadó, Szociális Védelemi Minisztérium 

CRAWFORD Jacinta a szociális védelemért felelős miniszter személyi titkára 

KEANE Sharon társadalmi integráció osztály, Szociális Védelemi Minisztérium 

O'SULLIVAN Maeve társadalmi integráció osztály, Szociális Védelemi Minisztérium 

Belga államtitkárság   

DE BLOCK Maggie 
társadalmi integráció és a szegénység elleni küzdelem ügyéért felelős belga 
államtitkár 

LAURENT Dominique kabinetfőnök 

VAN GEERTSOM Julien SPPSocial Integration, igazgató 

VERSCHOOTEN Cedric 
társadalmi integráció és a szegénység elleni küzdelem ügyéért felelős belga 
államtitkárság 

Európai Bizottság   

FRANSEN Lieve Social Policy and Europe 2020 igazgató 

TOLEDANO LAREDO Emma Empl D2 osztályvezető 

PARASKEVAS Marie-Anne Empl F1, főtanácsos 

CULTRERA Concetta Empl D2 osztályvezető helyettes 

DEGRAND-GUILLAUD Anne Empl D1, csoportvezető, szakpolitikai tisztviselő 

DENCH Kevin Empl D2, politikai elemző 

IRONSIDE Sarah Empl D1 Intézményközi ügyek asszisztens 

TOTH Gabor Empl E1, tisztviselő 

SASU Ionut Empl D4 tisztviselő 

VANYOLOS Istvan Empl D2 politikai elemző 

ANDREI Corneli Empl D2 politikai elemző 

MOLSON Eric Empl D2 pénzügyi asszisztens 

MESZARO Andrea Empl D2 politikai elemző 

HOLTHUIS Egbert Empl D1 osztályvezető 

ENGSTED MAQUET Isabelle Empl A2 osztályvezető helyettes 
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HAAPAKKA Merja DG REGIO C2 tisztviselő 

OPLAND Oyvind Empl D1 politikai elemző 

SAINT DENIS Antoine Empl D4 szakpolitikai munkatárs 

HUSZ Dora Empl D2 szakpolitikai munkatárs 

OP DE BEKE Julisu Empl D2 szakpolitikai munkatárs 

FAZI Elodie Empl D2 politikai elemző 

STOYANOVA Galya gyakornok 

KETTERER Hanna Maria gyakornok 

WOLF Wlater Empl D2 politikai elemző 

SPC / EMCO   

BEETS Lauris Szociális Védelmi Bizottság (SPC) elnöke 

RABAU Muriel SPF Társadalombiztosító Belgium 

FOUDRIERE Pascal Min. Solidarité & Cohésion sociale - Franciaország 

GERSTMANN Kati 
Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium, Ausztria 
(BMASK) 

SIRLINGER Gerald Magistratsabteilung 24 Gesundheits- undSozialplanung 

CIERNA Maria a Szlovák Köztársaság állandó EU képviselete 

BOHAN John Szociális Védelmi Minisztérium, Írország 

Tudományos Közösség   

MARLIER Eric   

civil szervezetek   

COTTINJI Jean Yves Comité des Sans logis - EUH Franciaország 

PEETERS Jean Front Commun SDF - Belgium - EUH 

SCHNEIDER Jürgen EUH Németország 

WILLEMSE Paul Front commun SDF - NL - EUH 

HARTUNG Brigitte HOPE Németország 

BURGERLING Elly HOPE NL 

RAZVAN Marin HOPE Románia 

PAARDEKOPER Edo HOPE Nl 

DUPRES Aurelie EU Network of Social Integration enterprises 

CLARK-FOULQUIER Clotilde Eurodiaconia 

EU szociális célú civil szervezetek   

BANAS Pauline Mental Health Europe 

GREENE Caroline Eurocities 

GANZERLA Silvia Eurocities 

MARTINSSON Sofia Eurocities 

EESC   

COULON Pierre Jean Comité Economique & social 

LUCAN Eugène Comité économique & social 

segítők   

CALVANELLI Laura Caritas Italy 

GORIS Josee PPS Social Integration - Belgium 

HERMANS Marja Welzijnszorg - Brussels 

GINNELL Paul EAPN Ireland 

STRIANO Mauro Feantsa 
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VEREECKEN Léopold   

MARTON IZABELLA EAPN Hungary 

LEVOY Michele PICUM 

CARON Vincent EAPN 

MARGUERY Olivier Armée du Salut 

CESARINI SFORZA EAPN Italy 

BACKES Stephan EAPN Belgium 

moderátorok   

MARGUERY Olivier Armée du Salut 

BACKES Stephan EAPN Belgium 

GORIS Josée PPS Social Integration - Belgium 

HERMANS Marja Welzijnszorg - Brussels 

STRIANO Mauro Feantsa 

HOREMANS Ludo EAPN Elnök 

Szervezőbizottság   

FARRELL Fintan EAPN, igazgató 

koordinátor   

GERONDAL Micheline EAPN 

Jegyzőkönyvvezető   

Edward THORPE  Thorpe European Services 

EAPN Team   

DAHMEN Sigrid  EAPN 

FLEMAL Coralie  EAPN 

LEE Rebecca  EAPN 

GONZALEZ Leticia  EAPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


