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Bergamská deklarace 
 
Od spuštění agendy Evropa 2020 se chudoba zvyšuje.  Skutečně, od jejího přijetí v roce 2010, dnes 
žije v Evropské unii v chudobě a sociálním vyloučení o 6 milionů lidí více.  EU se vzdálila od cíle, který 
stanovila v roce 2010, pozvednout 20 milionů lidí z chudoby. 
 
Růst chudoby současně vede k dramatickému nárůstu bezdomovství a počtu lidí ohrožených 
vystěhováním ve většině členských států EU. 
 
Bezdomovství je naléhavou sociální výzvou v celé EU. Popírá přístup lidí k základním právům a 
způsobuje významné společenské náklady. V rámci svého závazku boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení hraje EU důležitou roli v podpoře členských států při rozvíjení a udržování strategií v boji 
proti bezdomovství.  
 
FEANTSA shromáždila na konferenci „Poznávat bezdomovství v EU“ v Bergamu v Itálii v říjnu 2014 
na 450 lidí zabývajících se bezdomovstvím. Účastníci konference projednali širokou škálu problémů v 
boji proti bezdomovství na evropské úrovni, a také existující modely řešení bezdomovství, z nich 
některé nové a inovativní. 
 
S novou Evropskou Komisí a Evropským parlamentem je Evropská unie v bodě obratu. Zvolená 
komisařka pro sociální záležitosti, zaměstnanost a začleňování Marianne Thyssen ve svém 
zahajovacím slyšení řekla, že bezdomovství je pro ni jasnou prioritou.  FEANTSA vítá toto její uznání 
důležitosti bezdomovství.   
 
FEANTSA proto vyzývá EU a její členské státy k realizaci inovativních a efektivních postupů v boji 
proti bezdomovství: 
 

1. EU a členské státy by měly navrhnout integrovaný akční plán na všech úrovních politiky 
vypořádat se s nárůstem bezdomovství a vystěhování z bytů.  

2. Měly by řešit rostoucí podíl migrantů z EU mezi lidmi bez domova. Migrační politika musí 
zajistit větší bezpečnost pro občany EU, kteří se stěhovali do jiných členských států při 
zachování práva volného pohybu občanů EU.  

3. Měly by akceptovat, že chudoba a bezdomovství nejsou volbou životního stylu a že lidé by 
neměli být trestáni nebo kriminalizováni pro svou chudobu. 

4. V bytové politice by měla existovat větší podpora pro lidi bez domova a těch, kterým hrozí 
vystěhování – včetně použití systémů prevence vystěhování a přístupu k bydlení, například 
prostřednictvím osvědčených programů „Housing First“ (nejprve bydlení), jako klíče k omezení 
bezdomovství.  

5. EU prostřednictvím Eurostatu a členské státy mají shromažďovat údaje o bezdomovství a 
informovat o efektivní strategii řešení bezdomovství.  

6. EU a členské státy by měly brát v úvahu právní rozměr bezdomovství.  
7. EU a členské státy mají využívat strukturální fondy v úsilí boje proti bezdomovství.   
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This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity 

- PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was 
established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the 

employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of 
the Europe 2020 Strategy goals in these fields. 

The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of 
appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-

EEA and EU candidate and pre-candidate countries. 
For more information see: http://ec.europa.eu/progress 

 
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the 

European Commission 
 

FEANTSA works with the European Commission, the contracting authority for the four-year 
partnership agreement under which this publication has received funding. 
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