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Конфронтација со бездомништвото - приоритет во борбата на ЕУ против сиромаштијата 
 

Подобар мониторинг и поддршка за политиките за бездомништво, мобилизација на структурните фондови, 
заедничко учење и транснационална размена, социјална иновација, градење на капацитетите и истражувања, сето 
ова може да игра важна улога во борбата против бездомништвото во Европа. Вакви заклучоци беа дадени на 
конференцијата насловена „Конфронтирајќи се со бездомништвото во ЕУ: Изнаоѓање на нови практики“ која се 
одржа во Бергамо, Италија и на која присуствуваа повеќе од 400 експерти. Настанот го организираше Европската 
федерација на национални организации кои работат на темата бездомиштво (ФЕАНТСА), а присуствуваа членови 
на оваа федерација, како и креатори на политиките кои дискутираа за можностите да се направи напредок. 

- Нема место за бездомништвото во иднината на ЕУ – вели претседателот на ФЕАНТСА, Мајк Ален и додава дека 
мрежата ги поканува сите засегнати страни, особено новата Европска комисија,  да помогнат во напредокот на 
темите поврзани со бездомништвото во иднина. 

Бездомништвото е итен општествен предизвик во цела ЕУ, се вели во соопштението за медиуми, каде и се додава 
дека оваа тема бара пристап на луѓето до основните права, но, предвидува и значителни трошоци. Во контекст на 
обврската која е борба против сиромаштијата и социјалната исклученост, Европската унија игра значајна улога во 
поддршката на земјите членки да развијат и да одржат стратегии кои ќе се борат против бездомништвото. 

Учесниците на конфренцијата разговараа за повеќе предизвици за борба против бездомништвото на ниво на 
Европа, но и пошироко, како и за нови и иновативни решенија. 

Претседателот на Европската комисија, Хосе Мануел Баросо, кој е на заминување од оваа позиција, учествуваше во 
дискусијата преку видео порака. Тој испрати силен сигнал дека, со оглед на социјалниот импакт на кризата со 
невработеноста и нивото на сиромаштија, како и обврската да се бориме против сирмаштијата со стратегијата 
Европа 2020, не смее да се заборави неприфатливата ситуација на луѓето кои се соочуваат со бездомништво. 

- Потребно е да ги здружиме нашите сили за да изградиме вистинска инклузивна Европа, и да се погрижиме никој да 
не биде заборавен – изјави Баросо и ја изрази својата увереност дека новата Европска комисија ќе застане зад оние 
кои работат во борбата против бездомништвото. 

Европскиот комесар за вработување и за социјални врски изминативе пет години, Ласло Андор, исто така се јави 
преку видео порака. Тој ги сумираше начините во кои Коминисијата ја поддржа борбата против бездомништвото во 
неговиот мандат, како што е водичот за бедомништво во Пакетот за социјални инвестиции и ја спомна 
потенцијалната улога на европските структурни фондови која тие можат да ја одиграат за да овозможат сервиси и 
поддршка за бездомниците и луѓето кои се во ризик од бездомништво во иднина. Тој кажа дека Комисијата и 
ФЕАНТСА успеале заеднички да „промовираат интегрирани политики за бездомништвото и да изградат заедница на 
социјални иноватори“. Тој уште кажа и дека е убеден дека новата Комисија ќе продолжи да ја држи темата за 
бездомништовото високо на агендата. 

Конференцијата во Бергамо покажа дека засегнатите страни низ Европа се подготвени да работат заедно и да 
направат решителен удар врз бездомништвото. 

Како што влегуваме во втората половина на периодот од стратегијата Европа 2020, ФЕАНТСА се надева дека 
соработката на европско ниво за бездомништвото ќе продолжи и ќе биде засилена: 

„ЕУ отиде подалеку од целта која си ја постави во 2010 – да издигне надвор од сиромаштијата 20 милиони луѓе. Како 
и да е, сè уште останува време да се направи разлика. Заедно, ЕУ, институциите и земјите членки овозможуваат 
кризата да не остави повеќе луѓе кои се соочуваат со бездомништво во следните децении“, се наведува во 
соопштението на ФЕАНТСА. 
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