
 

 

   

                                       
 

                           

                   

        

           

 
    

Către:  
Toţi reprezentanţii permanenţi ai statelor membre UE;  
Toate Ambasadele Ungariei în statele membre UE; 
Misiunea Ungariei în cadrul Naţiunilor Unite (New York şi Geneva);  
Delegatul NU cu privire la condiţiile de locuit adecvate,  
Delegatul special al NU pe tema sărăciei extreme şi excluziunii sociale; 
Membrii Parlamentului European 
Trimişii Comisiei Europene pe probleme precum locurile de muncă, incluziunea socială şi justiţia 
Agenţia Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
Comisariatului pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei şi către Preşedintele Comitetului European privind 
drepturile sociale 
 
  

Bruxelles, 28 Februarie 2013 
 
Subiect:  Declaraţie împotriva persecuţiei continue şi incriminării persoanelor fără adăpost din Ungaria 
   
Stimate Doamnă/ Domn,  
 
Membrii FEANTSA sunt îngrijoraţi în legătură cu campania guvernului ungar de a pedepsi şi încarcera persoanele fără 
adăpost care nu îşi pot găsi adăpost. În ultimii 2 ani, Guvernul şi-a îndreptat atenţia sistematic către persoanele 
vulnerabile ce trăiesc în sărăcie extremă şi este pe punctul de a schimba Constituţia în urma votului din 4 martie, prin 
care persoanele ce stau pe stradă, în locuri publice să fie învinuite prin lege. 
 
Am atras atenţia cu privire la această problemă încă din anul 2011, când guvernul ungar a adoptat prima lege prin 
care se permitea încarcerarea persoanelor ce au fost găsite “vinovate” de a fi locuit în condiţii aspre de 2 ori, într-o 
perioadă de 6 luni. Acum situaţia este mult mai gravă. În urma nenumăratelor campanii de susţinere demarate de 
unele grupuri focusate pe lobby şi drepturi umane din Ungaria şi din întreaga Europă, Curtea Constituţională a 
Ungariei a respins  în noiembrie 2012 Legea Fundamentală a guvernului.  Cu toate acestea, actualul guvern al 
Ungariei a schimbat strategia şi a decis să modifice Constituţia.  Această rectificare violează în mod clar nenumărate 
tratate internaţionale privind drepturile omului, Ungaria fiind o ţară semnatară a acestora, incluzând Carta Socială 
Europeană revizuită, Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, Declaraţia Naţiunilor Unite privind Drepturile 
Omului, Convenţia Internaţională privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale şi, desigur, Carta Uniunii Europene 
privind Drepturile Fundamentale.  
 
Fenomenul persoanelor fără adăpost reprezintă o violare inacceptabilă a drepturilor omului si a demnităţii, ce continuă 
să afecteze oamenii din toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest aspect este unul din cele mai clare aspecte 



 

 
ale sărăciei extreme şi excluziunii sociale. Acest fenomen are implicaţii atât asupra persoanei în cauză, cât şi asupra 
societăţii.  
 
Există o mulţime de căi spre a deveni persoană fără adăpost. Adesea, experienţe precum destrămarea unor relaţii, 
boala, dependenţa sau experienţa unor acte violente combinate cu factori externi cauzează fenomenul persoanelor 
fără adăpost. Factorii externi pot fi structurali: acces limitat la un spaţiu de locuit, lipsa unui loc de muncă, slujbe slab 
plătite, discriminarea şi stigmatizarea: aceşti factori sunt exacerbaţi de contextul crizei economice şi de măsurile de 
austeritate. De asemenea, pot fi şi factori instituţionali în cazul persoanelor eliberate din instituţii medicale/plasament, 
din închisori, corelaţi cu lipsa unei coordonări a serviciilor.  
 
Multe ţări membre ale Uniunii Europene s-au angajat în diverse abordări de combatere a fenomenului persoanelor fără 
adăpost. Incriminarea persoanelor fără adăpost nu este o soluţie. Măsurile punitive, ce stigmatizează persoanele fără 
adăpost sunt crude, din moment ce îi pedepsesc pe cei mai vulnerabili. Aceste măsuri, fie sub forma unor amenzi ce 
nu pot fi plătite de persoane care nu au niciun mijloc de trai, fie sub forma unor condamnări, contravenţii ori infracţiuni 
administrative, fac dificilă depăşirea situaţiilor de sărăcie extremă. Oamenii se confruntă cu un stigmat în plus, cu 
birocraţie şi datorii de plătit atunci când încearcă să se reintegreze în comunitate şi pe piaţa forţei de muncă. Măsurile 
de incriminare sunt ineficiente, din moment ce vor să ascundă problema persoanelor fără adăpost, decât să găsească 
o soluţie reală.  
 
Deci ce altceva poate face în acest caz Ungaria? Nenumărate exemple din Europa şi din străinătate demonstrează că 
strategiile de reintegrare a persoanelor fără adăpost, ce oferă opţiuni de cazare adecvate persoanelor, fie în locuinţe 
sociale, fie în chirii private, au un adevărat succes. Aceste strategii nu sunt mai scumpe decât folosirea serviciilor 
poliţiei şi ale sistemului de justiţie pentru a amenda, aresta şi încarcera persoane fără o locuinţă. Se poate realiza un 
progres concret în ceea ce priveşte fenomenul persoanelor fără adăpost dacă privim printr-un cadru al strategiilor de 
integrare. Parlamentul European îşi confirmă sprijinul pentru această abordare, prin rezoluţia din septembrie 2011, 
semnată de marea majoritate, şi face apel către instituţiile Uniunii Europene şi statele membre, pentru a promova 
abordarea fenomenului persoanelor fără adăpost prin măsuri pozitive. 
 
 
FEANTSA

1
,  şi membrii săi doresc să vă alăturaţi imediat demersului de condamnare a acestei noi încercări de a 

incrimina persoanele fără adăpost, act ce ar deschide calea încălcării drepturilor omului şi a demnităţii în Constituţia 
Ungară. În schimb, vom îndemna Ungaria să dezvolte strategii integrate de stopare a fenomenului persoanelor fără 
adăpost prin crearea unei strategii pozitive şi eficiente, punând capăt acestei situaţii inacceptabile.   
 
Cu stimă, 
 
 

  
 

 
Rina Beers 
FEANTSA President 
Federatie Opvang, The Netherlands 

Robert Aldridge,  
CEO, SCSH,  
United Kingdom 

John Eriksen, 
Director, Shelter for Homeless People, 
Denmark 

 
 

 

        

André Gachet, 
Administrator, FAPIL, Technical Advisor, 
ALPIL,  
France 

MagFh Sepp Ginner, 
Chairman of BAWO, Social Worker, 
Lecturer,  
Austria 

Kjell Larsson, 
Sweden's National Association of City 
Missions 

 
 

 

 

 
Sonia Olea Ferreras, 
FEANTSA AC Member,  
Caritas Spain 

Paolo Pezzana, 
President, fioPSD,  
Italy 

Henrique Pinto, 
Executive Director and Board Member 
of CAIS Association, Portugal 

                                                 
1
 FEANTSA is the European Federation of National Organisations working with the Homeless.  It is an umbrella of not-for-profit organisations which participate in or contribute to the fight against 

homelessness in Europe.  It is the only major European network focusing exclusively on homelessness at European level. 

http://www.feantsa.org/


 

 

        
 

 
Hannu Puttonen, 
General Director, Y-Säätiö (Y-
Foundation),  
Finland 

Niamh Randall,  
National Research and Policy Manager 
Simon Communities of Ireland 

Dimitra Soulele, FEANTSA AC 
Member, ARSIS Social Organization for 
the Support of Youth,  
Greece 

 

 

 

Sandra Stanytė, 
FEANTSA AC Member, Caritas Lithuania 

Csaba Sütő,  
President, HAJSZOLT, Hungary 

Ian Tilling, M.B.E. 
President, Casa Ioana, Romania 

 

  
 

Jakub Wilczek, 
Board Member, Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta (St Brother Albert 
Aid Society), Poland 

  

 


