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A FEANTSA, Nemzeti Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége egy non-profit szervezetekből álló 
ernyőszervezet, amely Európában aktívan részt vesz a hajléktalanság elleni küzdelemben az egyetlen olyan 
európai hálózatként, amely európai szinten kizárólagosan a hajléktalanságra összpontosítja munkáját.  
 
A mai napon, a 2010 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve keretében a 
FEANTSA európai kampányt  indít „Ending Homelessness” („A hajléktalanság felszámolása)” címmel. A kampány 
üzenete, hogy a hajléktalanság felszámolása Európában egyaránt szükséges és lehetséges. A hajléktalan- 
probléma kezelése önmagában nem elégséges. Eljött az ideje, hogy a reaktív típusú és rövid távú intézkedések 
támogatása helyett a hajléktalanság felszámolását célzó hatékony stratégiák valósuljanak meg. 
 
A ‘Hajléktalanság Felszámolása’ kampány öt konkrét célt tűz ki a hajléktalanság felszámolására vonatkozóan, 
azzal érvelve, hogy amennyiben a hajléktalanság felszámolását célzó stratégiák tartalmazzák az alábbi 
célkitűzéseket, a hajléktalanság véglegesen megszüntethető. A célok: 
 

 Senki ne kényszerüljön éjszakáit közterületen tölteni 
 Senki ne éljen krízis szálláshelyen tovább, mint ameddig a krízishelyzet fennáll 
 Senki ne kényszerüljön tovább átmeneti elhelyezést nyújtó szálláshelyen élni, csakis a sikeres 

továbblépéshez szükséges ideig  
 Senki ne kerüljön ki intézményi elhelyezésből lakhatási lehetőségek nélkül 
 Ne váljanak hajléktalanná fiatalok önálló életkezdésük következményeként 

 
A kampány részeként a FEANTSA megjelentet egy kiadványt is, A hajléktalanság felszámolása: 
Stratégiakészítők kézikönyve címmel. A kézikönyv a hajléktalanság felszámolásának már kidolgozott, 
eredményes megközelítési módjait gyűjti össze. A kiadvány bemutatja, hogy számos tagállam már jelentős 
haladást ért el a hajléktalanság felszámolását illetően. 
 
A mai kampányindítót egy, az Európai Parlamentben, Brüsszelben tartandó esemény fémjelzi, “A hajléktalanság 
felszámolása lehetséges! Hogyan tud az Európai Unió hatékonyan hozzájárulni a hajléktalanság elleni 
küzdelemhez?” címmel. Az esemény magában foglal egy szemináriumot, valamint vitaalkalmakat az EU 
szerepéről a hajléktalanság felszámolásában. Ezt követi egy dán művész, Jens Galschiøt hajléktalan emberekről 
készült szobrainak kiállítás megnyitója. Az előadók között ott lesz Andor László Szociálisügyi és 
foglalkoztatáspolitikai EU-biztos; Liz Lynne Európai Parlamenti képviselő; Britta Thomsen Európai Parlamenti 
képviselő; Karima Delli Európai Parlamenti képviselő; Ilda Figueiredo Európai Parlamenti képviselő; Jacek 
Protasiewicz Európai Parlamenti képviselő; Philippe Courard, a Társadalmi Integráció és a Szegénység elleni 
Küzdelem belgiumi államtitkára, Eric Marlier Nemzetközi Vezető Tanácsadó CEPS/INSTEAD és René Kneip, a 
FEANTSA Elnöke.  
 
Ebben az évben a kampány részeként a FEANTSA tagszervezetek is számos kampánytevékenységet 
szerveznek a különböző tagállamokban.  
 
A hajléktalanság kezelése prioritásként jelenik meg az EU Társadalmi Befogadásról és Szociális Biztonságról 
szóló stratégiájában és a FEANTSA kampányindítója is kulcsfontosságú időpontban történik. A 2010-es Szociális 
Biztonságról és Társadalmi Befogadásról szóló Közös Jelentés most arra szólítja fel a tagállamokat, hogy átfogó 
stratégiákat dolgozzanak ki a hajléktalanság kezelésére. 2009 végén a társadalmi befogadás területén dolgozó 
független szakértők európai hálózata beszámolót készített a Hajléktalanság és lakhatásból való kirekesztés az 
Európai Unió Tagállamaiban címmel, konkrét javaslatokat megfogalmazva a továbblépésre. Az Európai 
Parlament is számos, jelentős kezdeményezést tett a hajléktalanságot illetően, beleértve Az Utcai Hajléktalanság 
Felszámolásáról szóló Írásos Nyilatkozatot, amelyet 2008-ban fogadtak el. A Nyilatkozat felszólítja a Tanácsot, 
hogy állapodjon meg európai kötelezettségvállalásról az utcai hajléktalanság 2015-re történő felszámolására 
vonatkozóan, felszólítja a Bizottságot, hogy éves szinten tájékoztasson az Európai Unió tagállamaiban a 
hajléktalanság felszámolása érdekében megtett intézkedésekről és az előrehaladásról, szorgalmazza a 
Tagállamokat „téli krízistervek” készítésére egy szélesebb körű hajléktalanügyi stratégia részeként. 
 
2010 a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, amelynek fő célkitűzése, hogy felhívja 
a nyilvánosság figyelmét és megújítsa az EU és a tagállamok politikai kötelezettségvállalását a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet illetően. Így a hajléktalansággal és az ezzel összefüggésben lévő 
kérdésekkel kapcsolatosan lehetséges fordulópontot jelent az előrelépéshez – egy egyedülálló alkalom az 

http://www.2010againstpoverty.eu/homepage.html?langid=hu
http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=1252
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4665&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4665&langId=en
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/homelessness-and-housing-exclusion
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/homelessness-and-housing-exclusion
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0163+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0163+0+DOC+XML+V0//HU
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európai szintű cselekvésre, hogy előmozdítsuk a hatékony politikák megszületését a hajléktalanság felszámolása 
érdekében.  
 
 

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Suzannah Young-gal, a FEANTSA kommunikációs 
munkatársával: Suzannah.young@feantsa.org  
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