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Benamystė ir teisės turėti būstą krizės laikais
Ar turėti stogą virš galvos užtenka, kad jaustumėtės saugiai 2012 m. ES?
Remiama Europos Komisijos
Organizuota, padedant Europos Tinklapiui prieš skurdą
Priimta svečiuotis Egmonto rūmuose Belgijos vyriausybės

Nuotrauka.
11- tasis Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimas
11-tasis Europos susitikimas subūrė virš 150 delegatų (Žmonių, tiesiogiai patyrusių skurdą ir/arba
benamystę) iš 30 šalių, kad atspindėtų šią temą su trimis antraštėmis: krizės poveikis; praktiniai
pavyzdžiai; ir rekomendacijos dėl politikos. Delegatai pasikeitė požiūriais su atstovais iš nacionalinių
ministerijų, Europos Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinio komiteto, akademikais, tyrėjais ir
socialinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Delegatų deklaracija

Žmonės, patiriantys skurdą, įnešė savo pirmąjį indėlį į 11 ES Žmonių, patiriančių skurdą, susitikimą, per
jungtinę deklaraciją, pateiktą visų Europos institucijų dėmesiui.
11-tojo Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimo delegatai
rodo raudoną kortelę ES institucijoms
Tai yra Vienuoliktasis Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimas.
Tačiau šiais metais daugiau, nei bet kada anksčiau, mes jaučiamės palikti likimo valiai tų, kurie
deklaruoja, kad jie stovi mūsų pusėje, dirbdami mums ir su mumis.
Didesnis žmonių skaičius nei bet kada yra benamiai ir gyvena nesaugiomis sąlygomis, didesnis skaičius
nei bet kada praranda savo būstą, nes jie negali susimokėti nuompinigių ar įkaitinių raštų, didesnis
skaičius nei bet kada yra be būsto, nes jie yra diskriminuojami.
Visur nedarbas didėja, darbininkai yra vis labiau nesaugūs, jaunimas neįsivaizduoja savo ateities.
Visa tai vyksta, kadangi valstybių narių vyriausybės ir Europos institucijos nepakelia akių nuo fiskalinių
ataskaitų.
Mes jaučiame, kad ES vadovai nemato tikslų, kuriems Europos Sąjunga buvo sukurta prieš 60 metų:
tikslų, į kuriuos įėjo pagarba teisėms, plačiai paplitusi materialinė ir socialinė gerovė, solidarumas ir
bendradarbiavimas.
Politika, kuri šiuo metu naudojama kovoti su ekonomine ir finansine krize, sukuria daugiau skurdo ir
socialinės atskirties.
Mes turime teisę į pakankamas minimalias pajamas, į kokybišką darbą, į efektyvias ir įperkamas
socialines paslaugas, į vandenį, elektrą ir į vertą pagarbos gyvenamąją vietą, į sveikatą.
Mes niekada negalvojome, kad Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimai buvo visų problemų
sprendimo būdas. Tačiau mes žinome, kad tai yra unikali galimybė pasiekti, kad mūsų balsai būtų išgirsti,
kad įnešant tiesioginį indėlį būtų įtakojamas politikos, kuri mus artimai paliečia, tačiau taip pat turi
reikšmę visai visuomenei, formavimas.
Mes norime tikros ES įtraukimo strategijos, kuri atlieka prasmingus veiksmus vietiniame, nacionaliniame
ir Europos lygmenyje, pajėgi priimti ES skurdo sumažinimo iššūkį. Kaip žmonės, kuriuos tai veikia
tiesiogiai, mes norime būti priimamų veiksmų sprendimo dalimi ir būti įtraukti į šių veiksmų vykdymą ir
vertinimą. Mes norime finansinių investicijų, kad būtų paremti tokie veiksmai.
Mes norime, kad mus girdėtų ir matytų viešojoje erdvėje, taigi šiandien vienas ar du delegatai iš daugelio
delegacijų išeis iš susitikimo, kad susiburtų priešais Europos Sąjungos Tarybos pastatą, rodydami raudoną
kortelę Europos Sąjungos vadovams ir paliks ten savo žinią.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZH71bDQ8 rw&feature=youtu.be
Nuotrauka.
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Atidarymo plenarinis posėdis – įžanginės pastabos
Nuotrauka
Jesper BRASK FISCHER, Nuolatinio sekretoriaus pavaduotojas, Danijos Socialinių Reikalų
Ministras, priminė delegatams, kad ES lygmenyje yra nedaug bendrų socialinių įstatymų, tačiau procesai
– Atviras koordinacijos metodas (OMC) įgalino šalis pasikeisti ir sužinoti apie bendrus iššūkius ir tikslus.
Be to nauja Europos 2020 strategija prilygina socialinio įtraukimo ir skurdo mažinimo svarbą
ekonominiam augimui ir darbo vietų sukūrimui, tam, ką ES stengiasi pasiekti.
Tačiau rizikuojančių nuskursti žmonių skaičiai ES išaugo maždaug 2 milijonais žmonių per 2009 – 2010
metus.
Reikalingi ištekliai naujoms inciatyvoms ir tikslingiems metodams, kaip strategijos, nugalinčios
benamystę, daliai.
Lẚszlớ ANDOR, Europos Komisijos narys užimtumui, socialiniams reikalams ir įtraukčiai pabrėžė,
kad žinia iš nesenų rinkimų visame žemyne yra: Europa turi pakeisti kursą ir visuotinės griežtos
ekonomikos priemonės daugiau nebepriimtinos. Reikalingas protingesnis finansinio sustiprinimo būdas.
ES 2020 strategijos kurse yra tikslas ištraukti mažiausiai 20 milijonų žmonių iš skurdo ir socialinės
atskirties iki 2020 m. Prieš du metus mus kritikavo, kad mes nepakankamai ambicingi. Dabar žmonės
sako, kad šis tikslas nėra realistiškas. Tačiau jis nėra realistiškas tik tuo atveju, jei mes negalime atstatyti
augimo galimybių šalyse, labiausiai paveiktose rekordiškai aukšto nedarbo lygio.
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Mums reikia rasti atnaujintą solidarumą tarp šalių, o taip pat solidarumą, reikalingą šalių viduje, kad būtų
finansuojamos būtinos socialinės paslaugos.
Europos Komisija gali labai ribotai kištis tiesiogiai į šalių narių socialinę politiką, tačiau Europa ir toliau
finansuos pastangas, siekiančias nustatyti benamystės priežastis ir geriausius praktinius sprendimus,
įskaitant naujoviško požiūrio įvertinimą. Mums reikia skubiai aptarti nesėkmingas politikos reakcijas,
kurios kriminalizuoja benamius ir žiūri, kaip ES darbas, integruojant Romus ir sprendžiant vaikų skurdo
problemas, susijęs su apgyvendinimu ir benamyste.
Mums reikia padaryti daugiau, kad išvengtume benamystės, įskaitant finansinio reguliavimo klausimų,
kurie yra sisteminės benamystės priežastys, nagrinėjimą. Mums taip pat reikia ištirti, kaip sveikatos
priežiūros, paramos užimtumui, pagalbos maistu, žmonių teisių, regioninio vystymo ir t.t. strategijos
veikia. Kad paremtų tokias pastangas Komisija pasiūlė, kad mažiausiai 20% viso Europos socialinio
fondo turėtų būti skiriama socialinei įtraukčiai.

Maggie DE BLOCK, Belgijos Valstybės Sekretorė Socialinei Integracijai ir Kovai su Skurdu
akcentavo, kad Belgijoje jie ieško būdų, kaip pasiekti socialines reformas, kurios duos reikalingų darbo
vietų ir augimą, tuo pačiu mažindamos išlaidas.
Būtina, kad valdžios organai klausytų žmonių, turinčių skurdo patirtį, tam, kad būtų svarstoma nuosekli ir
aiški strategija. Svarbu, kad šis Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimas ir tokie susitikimai tęstųsi
tol, kol bus skurdo.
Europos strategijos koordinavimas taip pat yra būdas kovoti su benamyste, kaip grindžiama 2010 metų
Tarybos išvadose.
Dominique PION, Prancūzijos delegatas iš 10-tojo žmonių, patiriančių skurdą, susitikimo, akcentavo,
kokie svarbūs ir praturtinantys yra Europos susitikimai pažeidžiamiems žmonėms, patiriantiems skurdą.
Tačiau buvo tiek mažai atsako į akcentuotus klausimus ir rekomendacijas, pateiktas delegatų, kad
neįmanoma nustatyti bet kokio tikro progreso nuo vienų iki kitų metų. Politinių atstovų nedalyvavimas
susitikimuose atrodo kaip pagarbos stoka.
Nežiūrint į tai, tokie veiksmai kaip šis, kurie palankiai vertina tiesioginį dalyvavimą, yra būtini, kad
galėtų pasisakyti žmonės, patiriantys skurdą ir leistų vystyti žinias, kuriomis jie pasidalina. Svarbu tai,
kad Europos susitikimai organizuojami kiekvienais metais, kad būtų palaikomas dialogas su politikais ir
pareigūnais.
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Kūrybinės prezentacijos – žmonių, patiriančių skurdą Europoje, tikrovė
Kaip ir praėjusiais metais, nacionalinės delegacijos buvo kviečiamos paruošti kūrybinę prezentaciją, kad
išreikštų ir pavaizduotų skurdo tikrovę. Prezentacijų centre buvo šių metų tema- benamystė ir teisės į
būstą šiuolaikiniu finansinės krizės laikotarpiu, jos apėmė inscenizavimą, filmus ir skaidres.
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-meeting-of-peopleexperiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-context-of-the-crisis

Seminarai ir susitikimai-pokalbiai
Delegatai pasidalino į šešis seminarus, kad pasidalintų patirtimi, mintimis ir idėjomis, labiausiai
pagrįstomis trimis klausimais:
1. Kokie yra esminiai skirtumai benamystės ir teisių į būstą pažeidimo išraiška dabar, 2012 metais,
palyginus su 2008 prieškriziniais metais?
2. Kokios yra gera ir bloga praktikos, imantis benamystės ir teisių į būstą pažeidimų?
3. Kaip geriausiai gali būti sukurta vietinė, nacionalinė ir Europos strategija, imantis benamystės ir
teisių į būstą pažeidimų?
Po to seminarų dalyviai susirinko į tris susitikimus – pokalbius su svarbių Europos tarpininkų atstovais,
kad aptartų seminarų rezultatus.

Pagrindinės mintys
Apie skurdo, benamystės ir būsto atskirties tikrovę
•

•

•

•

•

•

•

•

Bet kas gali tapti skurdžiumi ir benamiu: skurdo ir benamystės priežastys gali paveikti bet ką;
pradedant darbo praradimu, baigiant fizinės ar psichinės sveikatos problemomis, ir nuo santykių
nutraukimo iki logiškų, tačiau neetiškų nereguliuojamų namų šeimininkų ir bankų pasekmių.
Pagrindinė problema yra diskriminacija: Žmonės, patiriantys skurdą, neįprastą gyvenseną arba
netobulą aprūpinimą būstu, užimtumą ar teistumą susiduria su svarbiais prietarais ir
diskriminacija, apsirūpindami būstu. Ši diskriminacija didėja grupėms tokioms, kaip: žmonės su
negalia; Romai; imigrantai (ir neturintys dokumentų, ir juos turintys), vieniši tėvai; ir etninės
mažumos.
Krizė sukūrė papildomas rizikos grupes: jaunimas, siekiantis įsidarbinti, vyresni žmonės, kurie
mato, kaip jų pensijų ir santaupų vertė mažėja, ir didėjantis „vidurinės klasės” žmonių
susidūrimas su įsiskolinimu ir įkeitimo įsipareigojimų nevykdymu rodo keliantį susirūpinimą
naujų rizikos grupių žmonėmis, rizikuojančiais benamyste ir būsto atskirtimi.
Valdžios organai turėtų nustoti kovoti su vargšais: Per daug dažnai valdžios organai atrodo
labiau nusiteikę slėpti žmones, patiriančius skurdą ir benamystę ar kovoti su jais, pvz. viešų
erdvių naudojimą laikant nusikaltimu, naikinant ”grubaus miego” bendruomenes, iškraustant
neteisėtai apsigyvenusius naujakurius ir t.t., negu užtikrinant egzistuojančius alternatyvius
sprendimus. Žmonės neturėtų būti laikomi nusikaltėliais dėl to, kad jie vargšai.
Benamystė ir būsto atskirtis yra skurdo, socialinės atskirties, nedarbo, sveikatos problemų
priežastis, o taip pat ir simptomas: Stabilios aprūpinimo būstu situacijos stoka pakerta žmonių
gebėjimą išlaikyti ar grįžti į darbą, išlikti geros sveikatos, naudotis savo teisėmis, gyventi orų
gyvenimą ir iki galo prisidėti prie indėlio visuomenei. Tai sąlygoja užburtą atskirties ratą.
Yra dramatiška galimybės naudotis socialinio aprūpinimo būstu stoka: Daugelyje regionų
žmonės, neturintys galimybės turėti padorų darbą ar adekvačias minimalias pajamas, turi laukti
taip ilgai, kad gautų socialinį būstą, kad iššūkiai, su kuriais jie susiduria, kad iš naujo atkurtų savo
gyvenimą, gali būti padauginti daug kartų iki to laiko, kol juos apgyvendina. Trūksta aprūpinimo
socialiniu būstu išteklių ir pirmenybinės galimybės jį gauti benamiams žmonėms.
Privati nuomos rinka šiuo metu yra nepakankamai reguliuojama bei skatinama pasiūlyti
sprendimą: Aukštos nuomos kainos, būsto savininkai su išankstiniu nusistatymu ir teisinės
apsaugos stoka reiškia, kad pažeidžiami žmonės, esantys skurdo ar atskirties rizikos grupėje,
dažnai negali turėti galimybės turėti privačius nuomojamus būstus ar yra mažai apsaugoti nuo
vargingų gyvenimo sąlygų ar iškeldinimo.
Prieglaudos nesuteikia ilgalaikio benamystės sprendimo: daug pastangų suteikti laikiną
prieglobstį tik užtušuoja grubaus miego plyšius ir nesuteikė paramos žmonėms bei neįgalino juos
persikelti į pastovų būstą ar spręsti kitus klausimus, taip atiduodami į globos namus daugelį
benamių žmonių.

Apie reikalingus požiūrius ir sprendimus

•

•

•

•

Galimybė apsirūpinti būstu yra pagrindinė žmogaus teisė, kurią reikia įtvirtinti: Įvairių ES
institucijų tarptautinės sutartys, deklaracijos ir kai kurios ES nacionalinės konstitucijos pripažįsta
teisę į aprūpinimą būstu. Reikia daugiau atlikti ES ir valstybių narių lygmenyse, kad būtų
įgyvendinta ši pagrindinė žmogaus teisė kartu su atitinkamomis teisėmis į pvz. sveikatą ar
išsilavinimą.
Verta vystyti požiūrį, kad aprūpinimas būstu yra pirmoje vietoje: daugeliui benamių žmonių
yra geriau ir rentabiliau surasti skubų aprūpinimo būstu sprendimą ir spręsti papildomas
problemas iš ten, o ne siekti spręsti kitus klausimus pirmoje eilėje dėl nesaugių situacijų ar laikino
apgyvendinimo. Tačiau aprūpinimas būstu pirmoje eilėje neturėtų būti naudojamas atsisakymui
teikti skubias ar kitas būtinas paslaugas arba priverstiniam žmonių apgyvedinimui būste,
neatitinkančiame jų poreikių.
Benamystės ir aprūpinimo būstu atskirties sudėtingumas reikalauja kompleksinių
sprendimų: Aprūpinimas būstu pirmoje eilėje nereiškia tik aprūpinimo būstu. Svarbi yra lydinti
tikslinė parama pažeistų ar benamių asmenų sveikatos, išsilavinimo, socialinių, užimtumo ir
minimalių pajamų poreikiams.
Baikite gėdą dėl negyvenamų pastatų, kuriuose galima būtų apgyvendinti milijonus: Su
trupučiu politinės valios būtų įmanoma baigti spekuliuojančių tikrovę, dėl kurios didelis
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skaičius pastatų paliekami tušti tuo tarpu, kai kiti piliečiai neturi kur gyventi. Didinant mokesčius
už negyvenamus pastatus taip pat galima būtų gauti pinigų socialinėms investicijoms.
•

•

•

Reikia sujungti paslaugas kontaktui su benamiais žmonėmis: Paslaugų teikimo sudėtingumas
ir biurokratija dėl sveikatos, apgyvendinimo, užimtumo negali toliau būti dar vienas iššūkis
žmonėms, patiriantiems ar rizikuojantiems apgyvendinimo atskirtimi. Reikalingos vieno
sustojimo įstaigos, kur benamiai žmonės galėtų kreiptis dėl visų jų poreikių.
Žmonės, patiriantys benamystę ir apgyvendinimo atskirtį turi būti įtraukti į sprendimus,
kurie įtakoja jų kasdieninius gyvenimus: Kaip asmeninio orumo klausimas ir norint padidinti
sėkmingų išdavų pateikimą, yra svarbu, kad žmonės būtų skatinami užsiimti tikrais būdais,
apibrėžiant planus ar politiką, kad pagerintų jų pačių padėtį.
Apgyvendinimo ir benamių strategija: Yra būtina toliau vystyti integruotą apgyvendinimo ir
benamystės strategiją – kuri jau įrodė esanti efektyvi – vietiniame, regioniniame, nacionaliniame
ir ES lygmenyje. Žmonės, kurie patiria skurdą ir benamystę, turi būti įtraukti į tokios strategijos
vystymą ir įgyvendinimą.

Pagrindinė delegatų mintis buvo, kad jiems jau užteko priemonių, kovojančių prieš ekonominę krizę,
kurios tik kuria daugiau skurdo ir socialinės atskirties.
Laikas vystyti tikrą benamystės ir įtraukimo strategiją ES, ne tik popieriuje, bet ir paremiant
prasmingais veiksmais.

Reikalingas pagerintas duomenų rinkimas ir geresnis supratimas apie realijas, su kuriomis susiduria
žmonės, esantys benamystės ir apgyvendinimo atskirties rizikos grupėse. Europos struktūriniai fondai
turėtų būti naudojami strategiškai, kad paremtų skurdo ir benamystės mažinimą.

Baigiamasis plenarinis posėdis – užbaigiamosios pastabos
Nuotrauka.
11-tasis Europos žmonių, patiriančių skurdą, susitikimas
Projekto galutinė ataskaita 1.4

2012-09-03

Joan BURTON, Airijos Ministrė Socialinei Apsaugai aiškiai pasisakė už tai, kad vienijanti žmonių
intervencijos tema buvo poreikis gerbti žmogaus orumą.
Daugelis žmonių, kurie šiuo metu turi sprendžiamąjį balsą, gali lengvai pamiršti tikrovę, kurią jie patys
galbūt matė anksčiau. Mums reikia tęsti struktūrizuotos partnerystės tarp turinčių sprendžiamąjį balsą ir
žmonių, patiriančių skurdą, skatinimą ir vystymą, kad būtų informuojamos mūsų veiklos kryptys.
Sprendimai turi prasiskverbti per visas skurdo ir apgyvendinimo atskirties politikos sritis jų sudėtingame
maste. Kitos politikos sritys vaidina lemiamą vaidmenį už tradicinės socialinės įtraukties ir apsaugos
politikos srities.
Jos Pirmininkavimo metu (2013 m. sausio-birželio mėnesiais) Airija bus aktyvi, skatindama Europos
Skurdo Tikslo pasiekimus ir akcentuodama Europos masto požiūrio į skurdo naikinimą visose valstybėse
narėse svarbą. Pažeidžiamų grupių, įskaitant vaikus, vienišus tėvus, žmones su negalia ir bedarbes
šeimynas, padėties gerinimas išliks tarp Pirmininkavimo prioritetų. Airija siekia nagrinėti benamystės ir
apgyvendinimo atskirtį Tarybos susirinkime jos Pirmininkavimo metu ir organizuos 12-ąjį Europos
žmonių, patiriančių skurdą, susitikimą.
Lauris Beets, Socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, pripažino, kad ES akivaizdžiai gyvena
neramius laikus ir perspektyvos nėra rožinės.
SAK monitoringas patvirtino, kad ekonomikos nuosmukis nubloškė ES tolyn nuo jos tikslo sumažinti
skurdą iki 2020 metų; skurdo ir socialinio įtraukimo rodikliai rodo, kad mes judame neteisinga kryptimi.
Yra daugiau skurdo ir atskirties rizikos grupių žmonių, tačiau taip pat daugiau žmonių pačiame pajamų
paskirstymo dugne, netgi rizikos grupėje. Esminių sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas
pablogėjo ir didėja neįvykdyti poreikiai priežiūrai.
Socialinės apsaugos komitetas (SAK) skatina bendradarbiavimą socialinės apsaugos politikos srityje tarp
Valstybių narių ir su Komisija. Šiame kontekste reikalingi abu stimulai ir galimybės gerame derinyje tam,
kad būtų sumažintas ilgalaikis nedarbas. Tačiau nedarbo klausimo išsprendimas nėra pakankamas.
Dabartinė ekonominė ir finansinė krizė aiškiai išryškino pagrindinį socialinių paslaugų vaidmenį. Pajamų
paramos išlaikymas tinkamame lygyje taip par yra efektyvus garantas prieš nesaugumą ir socialinę
atskirtį, sumažinant blogiausius krizės poveikius.

Reikia kreipti dėmesį į finansinės konsolidacijos priemonių kokybę. Jos turi reaguoti į visų kartų
socialinius poreikius ir išsaugoti socialinės apsaugos pajėgumą, kad sušvelnintų ekonominių šokų
poveikius trumpą ir ilgą laiką. Socialinės apsaugos išlaidų kontrolė nėra vienintelė augimo sąlyga;
pagaliau socialinės apsaugos išlaidos nebuvo dabartinės krizės priežastis.
SAK jau padarė benamystę ir apgyvendinimo atskirtį pagrindiniu 2010 metų Jungtinės ataskaitos apie
socialinę apsaugą ir socialinį įtraukimą dėmesio centru. Viena iš pagrindinių minčių buvo integruotų
stategijų ir darnios ir aplinkai nekenkiančios visuomenės sukūrimo svarba. Komitetas toliau spręs, kaip
Atviras Koordinacijos Metodas gali geriausiai padidinti dėmesį šiems klausimams. Diskusijos šiame
susitikime duos pagrindo tokiam mąstymui ir tikėtina ves į konkretų progresą prieš ateinančią Žmonių,
patiriančių skurdą, konferenciją.
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Ludo HOREMANS, Europos tinklapio prieš skurdą (EAPN/ETPS) Prezidentas
2010 m. Europos Kovos su Skurdu metais EAPN įvertino, kas buvo padaryta su praėjusių penkių metų
susitikimų rekomendacijomis ir nustatė, kad lūkesčiai toli gražu nebuvo pateisinti.
Daug delegatų išreiškė didėjantį nepasitenkinimą, kad buvo pasiekta tiek mažai pažangos jų
rekomendacijų įgyvendinime. Delegatų mintis yra nepasitenkinimas politika išeinant iš krizės tik su
griežtomis priemonėmis, kurios veikia paprastus žmones ir žmones, patiriančius skurdą, kurie visai
neatsakingi už šią krizę; ir paliekant tuos, kurie atsakingi, beveik nepaliestus.
Buvo gera matyti, kad tiek daug Komisijos pareigūnų dalyvauja susitikimo posėdžiuose su delegatais ir
kad dialogas su Europos administracija to išdavoje atrodė sustiprėjęs. Tačiau yra svarbu nesitikėti visko iš
Komisijos. Sprendimus daugiausiai priima valstybiniai ministrai, taigi yra svarbu, kad šio Europos
susitikimo rekomendacijos patektų taip pat jiems.
Tuo tarpu, kai yra būtina turėti būstą, yra dar svarbiau turėti namus ir gyventi oriai. Reikalingi visapusiai
požiūriai, numatantys daugybei benamių žmonių poreikių stiprias ir tvirtas socialines ir sveikatos
paslaugas. Kur bebūtų ieškoma sprendimų, yra svarbu klausyti žmonių, kurie patys patiria problemas ir ne
tik šio tikslo pagrindu, bet struktūrizuotu būdu.
Gera žinoti, kad Airijos Pirmininkavimas organizuos 12-tąjį Europos žmonių, patiriančių skurdą,
susitikimą sekančiais metais, tačiau darbas nesustoja prie durų. Mums reikalingi tolesni veiksmai ir
žmonių, patiriančių skurdą, įtraukimas į nuolatinius procesus, kad būtų rasti sprendimai. Mums taip pat
reikia pagalvoti, ar mums reikėtų įnešti daugiau „veiksmo“ į mūsų Europos susitikimų dienotvarkę.
Galiausiai yra labai svarbu paremti Komisijos pasiūlymą paskirti 20% iš Europos Socialinio fondo
socialinės įtraukties priemonėms. EAPN pradeda kampaniją perduodant šią` žinią visoms mūsų Valstybės
galvoms ir vyriausybėms. ES gali rasti sprendimą nugalėti krizę per tokią socialinę investiciją.
Freek Spinnewijn, FEANTSA Direktorius, Europos Nacionalinių organizacijų, dirbančių su
benamiais žmonėmis, federacija.

Mes žinome faktą, kad benamystė ir apgyvendinimo atskirtis yra didelė problema. Nors mes neturime nė
vieno patikimo skaičiaus, mes žinome, kad į šią situaciją įtraukti keli milijonai žmonių, kurie naudojasi
benamių paslaugomis. Svarbios rekomendacijos, parengtos šiame susitikime, turėtų būti priimtos domėn
šiame vykdyme. Komisijos narys pasakė, kad keletas šalių nurodė benamystę, kaip socialinės politikos
prioritetą jų Nacionalinių reformų programose. Tai aiškiai parodo, kad valstybės narės sveikintų daugiau
paramos iš ES, padedant jiems imtis benamystės.
Svarbų vaidmenį ES benamystės klausimu jau nurodė: Europos parlamento rezoliucija; Jungtinė
socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita, priimta Tarybos 2010 m.; ataskaitos iš Europos
ekonominio ir socialinio komiteto ir Europos regionų komiteto; ir Europos konsensuso konferencijos dėl
benamystės, organizuotos Belgijos Pirmininkavimo ES metu 2010 m., išvados. Svarbus yra vieningas
požiūris tokio ES veiksmo poreikiui. Dabar yra laikas veikti.
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Pirmas priedas – papildomi renginiai
Visi delegatai buvo pakviesti dalyvauti viename iš dviejų papildomų konferencijos renginių, kurie vyko
2012 m. gegužės 11 dienos popietę. Šios trumpos ataskaitos leis Jums pajusti aptartoms temoms
charakteringą atmosferą.
Pirmasis papildomas renginys
•

Organizuotas: EUH/EBS (Europos benamių sąjungos) ir HOPE/BŽES (Benamių žmonių Europos
stotyse)

Buvo pristatytos organizacijos EBS ir BŽES. EBS yra neformalus žmonių, patiriančių benamystę,
tinklapis, organizuotas organizacijų-narių iš penkių ES šalių: Armutsnetzwerk, Vokietija; Á Varos

Mindenkié, Vengrija; Comité Des Sans Logis, Prancūzija; Daklozen Aktie Kommitee,
Nyderlandai; ir Front Commun SDF, Belgija. BŽES yra peržengiantis nacionalines ribas
projektas, siekiantis ES stotyse pagerinti sąlygas, su partneriais, įskaitant geležinkelio
kompanijas: Liuksemburge; Ispanijoje; Italijoje; Vokietijoje; Belgijoje; Lenkijoje ir Prancūzijoje.
Maarten Loopmans iš Leuveno katalikiškojo universiteto paskaitė pagrindinį pranešimą:
„Spaudžiami benamiai: buržuazėjimas, vidinis miesto atsinaujinimas ir miesto teisė rinktis“. Jis
įrodinėjo, kad buržuazėjimo procesai reiškia, jog rinkos vertė diktuoja naudojimąsi viešąja erdve.
Tai privedė prie politikos, kuri privatizuoja ir draudžia benamiams žmonėms naudotis viešąja
erdve. Teisei į miestą ir naudojimosi miestu kartu principui dėl to iškyla grėsmė, daugiausiai
marginalizuotoms (nušalintoms) grupėms.
Po to sekančiuose debatuose dalyviai apskritai kalbant pritarė, kad padorus būstas ir kova prieš
skurdą apskritai išlieka prioritetu, tačiau teisė į viešąją erdvę taip pat yra svarbi ir neturėtų būti
niekada draudžiama niekam. Buvo jaučiama, kad pasikartojančios vietinės temos ir požiūriai –

įskaitant benamių žmonių pavertimą nusikaltėliais – reikalauja bendro vietinio, nacionalinio ir
Europos požiūrio.
Antrasis papildomas renginys
•

Organizuotas: La Strada ir BRAVVO

LA STRADA http:/www.lstb.be/ yra regioninė Briuselio miesto Komisijos Communautaire
komunos iniciatyva. Ji buvo sukurta 2008 metais, kad padėtų pateikti benamystės mieste
situacijos apžvalgą ir jos geresnį supratimą, ir būti paramos centru organizacijoms, dirbančioms
šioje srityje. La Strada renka duomenis ir asmeninius potyrius iš benamių žmonių, prieglaudų ir
socialinių darbuotojų. Jie taip pat dirba, kad ištirtų, kas veikia ir kas neveikia strategijų ir
paslaugų teikimo požiūriu, kurdami erdvę diskusijai tarp svarbių tarpininkų. Jie ypač tyrė, kas
vyksta žiemą, kada paprastai yra paskutinės minutės skubios pagalbos reakcija į situaciją, kurią
buvo galima planuoti. Jie bandė geriau koordinuoti paslaugų teikimą per tiesioginę praktinę
programą.
BRAVVO http://www.bravo.be/ yra vietinio lygio Briuselio miesto iniciatyva. Ji prasidėjo
koncentruojantis į jaunimą, kuris dažnai lankydavosi viešose erdvėse vietoj to, kad dalyvautų
švietimo ar užimtumo veikloje. Tačiau, kai benamių žmonių skaičius Briuselio gatvėse padidėjo
per keletą praeitų metų, BRAVVO darbas pajudėjo link platesnių grupių ir benamių žmonių
„bendruomenių“. Organizacija yra aktyvi šioje srityje, kreipdamasi į benamius žmones tam, kad
aptartų jų padėtį, sunkumus, įtampas ir konfliktus ir bandytų padėti jiems juos spręsti.
Diskusijos palygino keletą bendrų visuomenės ir pareigūnų benamystės ir požiūrio į benamius
bei jų naudojimąsi viešąja erdve priežasčių. Buvo jaučiama, kad nors duomenys apie benamystę
niekada nebus tobuli ir kad kiekvienas atvejis yra svarbus, netgi jei tai yra vienas asmuo,
duomenys gali padėti pateisinti pareigūnams poreikį keisti. Buvo diskusija apie tai, kaip teikti
konkrečias paslaugas, neišskiriant benamių žmonių „suvarymu į getus“ požiūriu.
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Antras priedas – dalyvių sąrašas
Austrija

SCHUTTE Michael

Straßenzeitung Augustin

GANGLE Silvia

Amsel

TIGGES Axel

Asmeninė padėjėja Vera Hinterdorfer

HINTERDORFER Vera

BAKU – Begleitung aller Krisensituationen

GEIGER Carina

Asmeninė padėjėja Irmgard Kampass

KAMPASS Irmgard

Sichtbar-Werden

LEHNER Waltraud

MindestVerUnsicherung

Belgija

VANDERMEERSCHEN Elke

BAPN

MEIRSCHAERT Véronique

BAPN

AUSLOOS Daniel

BAPN

LANGLOIS Dominique

BAPN

BAERT Geneviève

BAPN

Bulgarija

NIKOLOV Aleksandar

EAPN Bulgarija

TODOROV Aleksandar

EAPN Bulgarija

STAMBOLUSKII i Borislav

EAPN Bulgarija

NIKOLOV Ivan

EAPN Bulgarija

ASIPOV Sabri

EAPN Bulgarija

Kroatija

SVAGUSA Vesna

Socialinės politikos iniciatyvų centras

Čekijos Respublika

MROZEK Stanislav

Slezská Diakonie

FURAK Milan

Caritas Ostrava

LEWINSKI David

Slezská Diakonie

ORAWSKI Robert

Slezská Diakonie

PLSKOVA Jana

Gelbėjimo Armija

Kipras

KAZANTZIS Ninetta

EAPN Kipras

STAVROU Georgios

EKYSY

KYRIAKOS Odysseos

EAPN Kipras

APOSTOLIDOU Efrosini

Kipro Žaliųjų moterų judėjimas

Danija

BAY-PETERSEN Sofie

SAND

Ernstsen Per

SAND

BERTELSEN Martin

SAND

ANDERSEN Leif

SAND

SCHEIL Eva Pia

SAND

Estija

KAHJU Laura

EAPN Eesti MTU

ELBING Andrus

EAPN Eesti MTU

TOPAASIA Ervin

Nõmme Vaikų labdara

TURSMAN Tiina

Omastehooldajate MTÜ

Suomija

VAISANEN Veikko

Gyvenvietė Kalliola

TOIVONEN Matias

VVA ry

KAHARA Pertti

Gyvenvietė Kaliola

VARSAMAKI Timo

KRIS

NIEMELAINEN Ulla Mari

S-asunnot oy

Prancūzija

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

Vokietija

BIEHN Erika

VAMV

NIEDERLAND Karin

Straßenfeger

HENRICH Diana

Netzwerk Friesenkraft

MULLER Jörg
PLIETZSCH Sven

AWO

FRANKE Werner
Graikija

VARDARAMATOU Konstantina

EAPN Graikija

ATHANASSOULAS Thanaddid

EAPN Graikija

KESOVA Larisa

EAPN Graikija

Vengrija

MESTER Attila

HAPN

SZIGETI Adrienn

Miestas yra visiems

DUKA Andrea AM

HAPN

SZARVAK Eva M

HAPN

SZABONE JUHASZ Sara Z

HAPN

Islandija

GUDJONSDOTTIR Asta

Sjalfsbjorg

GUNNARSDOTTIR-Gigja Tinna

Bot

KRISTINSSON Guðmundur Ingi

Bot

OLAFSDOTTIR Laufey

Vienišų tėvų asociacija

Airija

LYNCH Kay

EAPN Airija

BRADY Deborah

Viena šeima

MACKEY Michael

SIMON Galway

O"GORMAN Mickael

SIMON Galway

WARD Maureen

Airijos keliautojų judėjimas

Italija

MELE Carlo

EAPN Italija

SOFIA Giuseppe

EAPN Italija

EMILIO Sabrina

EAPN Italija

BATTAGLIA Giuseppe

EAPN Italija

GRGA Mirko

EAPN Italija

RUFINO Francesca

EAPN Italija

RICCIARDI Luigi

EAPN Italija

Lietuva

BARANAUSKAITE Vaida

Baltijos fondas

LAUKEVICIENE Gemma

Raudonasis kryžius

GRISKEVICIENE Lolita

GELVONŲ BENDRUOMENĖ

TALANDIS Zanas

SOCIALINIAI PROJEKTAI “MANO GURU”

Liuksemburgas

SCHULLER Anne-Marie

EAPN Liuksemburgas

Makedonija

TERZIEVA Pavlovska Meri

MAPP

STOJANOVSKI i Mite

MAPP

PANOV Ico

MAPP

Malta

GRIMA Francis Saviour
GARRETT Antonia S.

Tūkstantmečio koplyčios fondas

BRINCAT Johanna

Tūkstantmečio koplyčios fondas

TODD DIMECH Joseph

Tūkstantmečio koplyčios fondas

Nyderlandai

SMEEKES Alida

EAPN NL/NYDERLANDAI

NIELAND Marianne

EAPN NL/ NYDERLANDAI

VAN DER VOORT Petra
Svanishvili Davit

EAPN NL/ NYDERLANDAI

Pavliashvili inga

EAPN NL/ NYDERLANDAI

Norvegija

HASSAN Jamila

Din Fremtid

KASHALE Honoratte Muhanzi

BIBI AMKA

MATHISEN Berit
ENGEN Johanna

Stiftelsen Selvhjelpens Hus
EAPN Norvegija

MOSTAFA Mostafa Kuku

Din Fremtid

Lenkija

WYGNANSKA Julia

Socialinių inovacijų ir tyrimų fondas “Laivų statykla”

PALACZ Natalia

Apteka Sztuki Galerija

WRONSKA Barbara

Otwarte Drzwi Asociacija

CZARNEKA Alina

The “Otwarte Drzwi” Asociacija

SOSNOWSKI Z.P.

Kamilians Socialinės pagalbos misija

SUSZWEDYK Dariusz

Cammilian’s Socialinės pagalbos misija

Portugalija

VICENTE Maria José

EAPN Portugalija

PEREIRA Ana

EAPN Portugalija

JAIME Filipe

EAPN Portugalija

MENESES Antonio

EAPN Portugalija

SEABRA Joao

EAPN Portugalija

Serbija

ZARKOVIC Branislava

Būsto centras

Slovakija

GALOVICOVA Anna

SAPN

MALEK Ivan

SAPN

ONSASNIKOVA Dana

SAPN

SUCHA Renata

SAPN

Slovėnija

NOUHOUM Ibrahim

Zavod RiSi

CASL Primoz

Zavod RiSi

MAJER Petra

Zavod RiSi

PETRIC Zan

Zavod RiSi

Ispanija

SALGADO VANELLA Fr.

Fundacion Atenea

AGUIRAN Maria

Raudonieji aragoniečiai

BANON Pedro

Solidarios para el Desarrollo

FERNANDEZ Ruben

Cocemfe

SANTANA Gladis

Fundacio Dexalles

Švedija

ANDERSSON Asa

Verdandi

JOHANSSON Eva

Verdandi

JONSSON Käthe

Verdandi

Nordqvist Lena

Insolvens

PERSON Lisabeth

Insolvens

JK

McCausland Fiona

EAPN JK

Mc MAHON Marisa

EAPN JK

Mc Manus Angela

EAPN JK

BRADY Sean

EAPN JK

SOBOR Aleksandra

EAPN JK

PODRIMAJ Lumturi

EAPN JK

Primininkaujantis

BRASK FISHER Jesper

Socialinių reikalų ministerijos Nuolatinio sekretoriaus pavaduotojas, Danija

Pranešėjai
ANDOR Làszlo

ES Komisaras Užimtumui, Socialiniams Reikalams ir Įtraukčiai

BURTON Joan

Socialinės Apsaugos Ministrė, Airija

BEETS Lauris

Socialinės apsaugos komiteto pirmininkas

DE BLOCK Maggie

Belgijos Valstybės sekretorė socialinei integracijai ir kovai su skurdu

PION Dominique

Delegatas iš 10-tojo ES susitikimo

HOREMANS Ludo

EAPN Prezidentas

MUNSLOW Anthony Neil

Euromiestai – Benamių grupė

MOLAS Jean-François

BAPSA Paryžius Prancūzija

ROUMET Claire

CECODHAS Europos būstas

SPINNEWIJN Freek

Feantsa

LE BARS Sylvie

Solidarités actives – Prancūzija

Danijos Ministerija
HAEKKERUP Karen

Socialinių Reikalų Ministrė

NYEGAARD JEPSEN A.L.

Asmeninis sekretorius

WINTHER Eva E

Padalinio vadovė

VIZARD Dorte B

Departamento vadovas

MUNK Kirsten
Airijos Ministerija
BURTON Joan

Socialinės Apsaugos Ministrė

KELLY Paul

Vyriausiojo pareigūno padėjėjas, Socialinės įtraukties skyrius, Socialinės apsaugos
departamentas

BROPHY Edward

Socialinės apsaugos ministro patarėjas

O'CONNELL Karen

Parlamento patarėjas, Socialinės apsaugos departamentas

CRAWFORD Jacinta

Socialinės Apsaugos Ministro asmeninė sekretorė

KEANE Sharon

Socialinės įtraukties skyrius, Socialinės apsaugos departamentas

O'SULLIVAN Maeve

Socialinės įtraukties skyrius, Socialinės apsaugos departamentas

Belgijos valstybinis sekretoriatas
DE BLOCK Maggie

Belgijos Valstybės Sekretorė socialinei integracijai ir kovai su skurdu

LAURENT Dominique

Kabineto vadovas

VAN GEERTSOM Julien

SPP Socialinė integracija, Direktorius

VERSCHOOTEN Cedric

Belgijos Valstybės Sekretoriatas socialinei integracijai ir kovai su skurdu

ES Komisija
FRANSEN Lieve

Direktorius Socialinei politikai ir Europai 2020

TOLEDANO LAREDO Emma

Darbuotoja D2, Padalinio vadovė

PARASKEVAS Marie-Anne

Darbuotoja F1, Vyriausioji administratorė

CULTRERA Concetta

Darbuotoja D2, Padalinio vadovo pavaduotoja

DEGRAND-GUILLAUD Anne

Darbuotoja D1, Komandos vadovė, Politikos pareigūnė

DENCH Kevin

Darbuotojas D2, Politikos analitikas

IRONSIDE Sarah

Darbuotoja D1, Padėjėja tarpinstituciniams reikalams

TOTH Gabor

Darbuotojas E1, Politikos pareigūnas

SASU Ionut

Darbuotojas D4, Politikos pareigūnas

VANYOLOS Istvan

Darbuotojas D2, Politikos analitikas

ANDREI Corneli

Darbuotojas D2, Politikos analitikas

MOLSON Eric

Darbuotojas D2, Padėjėjas finansams

MESZARO Andrea

Darbuotoja D2, Politikos analitikė

HOLTHUIS Egbert

Darbuotojas D1 Padalinio vadovas

ENGSTED MAQUET Isabelle

Darbuotoja A2 Padalinio vadovo pavaduotoja

HAAPAKKA Merja

DG REGIO C2 Politikos pareigūnas

OPLAND Oyvind

Darbuotojas D1, Politikos analitikas

SAINT DENIS Antoine

Darbuotojas D4, Politikos pareigūnas

HUSZ Dora

Darbuotoja D2, Politikos pareigūnė

OP DE BEKE Julisu

Darbuotoja D2, Politikos pareigūnė

FAZI Elodie

Darbuotoja D2, Politikos analitikė

STOYANOVA Galya

Stažuotoja

KETTERER Hanna Maria

Stažuotoja

WOLF Wlater

Darbuotojas D2, Politikos analitikas

SPC / EMCO
BEETS Lauris

Socialinės apsaugos komiteto Vadovas

RABAU Muriel

SPF Socialinis saugumas Belgija

FOUDRIERE Pascal

Min. Solidarité & Cohésion sociale – Prancūzija

GERSTMANN Kati

Federalinė Darbo, Socialinių Reikalų ir Vartotojų Apsaugos Ministerija, Austrija
(BMASK)

SIRLINGER Gerald

Magistratsabteilung 24 Gesundheits- und Sozialplanung

CIERNA Maria

Nuolatinė Slovakijos Respublikos atstovybė prie ES

BOHAN John

Socialinės Apsaugos Ministerija, Airija

Akademinė bendruomenė
MARLIER Eric
Nevyriausybinės organizacijos

COTTINJI Jean Yves

Comité des Sans logis - EUH Prancūzija

PEETERS Jean

Front Commun SDF - Belgija – EUH

SCHNEIDER Jürgen

EUH Vokietija

WILLEMSE Paul

Front commun SDF - Nyderlandai – EUH

HARTUNG Brigitte

HOPE Vokietija

BURGERLING Elly

HOPE Nyderlandai

RAZVAN Marin

HOPE Rumunija

PAARDEKOPER Edo

HOPE Nl

DUPRES Aurelie

ES Socialinės integracijos įmonių tinklapis

CLARK-FOULQUIER Clotilde

Eurodiaconia

ES Socialinės įtraukties progreso
nevyriausybinės organizacijos
BANAS Pauline

Psichinė sveikata Europa

GREENE Caroline

Euromiestai

GANZERLA Silvia

Euromiestai

MARTINSSON Sofia

Euromiestai

EESC
COULON Pierre Jean

Comité Economique & social

LUCAN Eugène

Comité économique & social

Tarpininkai
CALVANELLI Laura

Caritas Italija

GORIS Josee

PPS Socialinė integracija- Belgija
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Projekto galutinė ataskaita 1.4
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