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Pers Bericht 
  

FEANTSA 2015 Beleidsconferentie 
Thuisloosheid, een locaal fenomeen met een Europees kantje — 

Hoe de gemeenschappen met Europa verbinden 
  

18-19-20 Juni 2015, Parijs, Frankrijk 

Deze FEANTSA conferentie zal 300 praktijkwerkers uit heel Europa samenbrengen om uit te wisselen over 
beleid en praktijk om thuisloosheid te voorkomen en te verminderen. 
 

 
De conferentie vindt plaats in het Stadhuis van Parijs en in de kantoren van de burgemeester in het 4e 
arrondissement van Parijs.  Er zullen bezoeken gebracht worden aan werkingen en projecten doorheen de 
stad op 18 juni en op 20 juni zijn er ‘hotspots’ over allerlei themas voorzien in het Paleis van de Vrouw. 

De conferentie wil Europese en locale realiteiten aan elkaar koppelen op vlak van thuisloosheid, om zo het 
pad te effenen voor een effectief EU beleid rond thuisloosheid.  De conferentie zal praktijkwerkers de kans 
geven om van elkaar te leren, om locale realiteiten te koppelen aan verschillende Europese beleidskaders 
en wetgevende kaders, en er zal ruimte zijn om nieuwe transnationale dynamieken te laten ontstaan. 

Thuisloosheid is een vorm van extreme armoede dat inbeukt op fundamentele mensenrechten.  Op een 
moment dat de Europese Commissie nadenkt over hoe het in de toekomst social beleid moet orienteren, 
moeten wij ervoor zorgen dat de EU werkt voor allen, en zeker ook voor de meest kwetsbaren.  Deze week 
heft Marianne Thyssen, EU Commisaris voor Tewerkstelling, Sociale Zaken, Opleiding en Arbeidsmobiliteit, 
verklaard dat het de EU’s ambitie is om ‘stijgende sociale convergentie te bereiken en concrete resultaten 
aan de Europese burgers voor te leggen’.  FEANTSA hoopt dat deze belangrijke conferentie er mee voor 
zal zorgen dat de meest kwetsbaren in onze gemeenschappen niet vergeten worden. 

Sleutelsprekers zijn onder andere de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo; de schepen van Sociale 
Zaken voor  Parijs, Dominique Versini; de burgemeester van het 4e arrondissement van Parijs, Christophe 
Girard; de Franse interministeriële afgevaardigde voor opvang en toeleiding tot huisvesting, Sylvain 
Mathieu; FNARS voorzitter, Louis Gallois; Europees Commissaris voor Tewerkstelling, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Tewerkstellingsmobiliteit, Marianne Thyssen; Sylvie Goulard MEP; Gedelegeerd 
Bestuurder van de Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert; Luxemburgs Minister van het Gezin en 
Integratie, Corinne Cahen; Viceburgemeester van Athene voor Sociale Solidariteit, Welzijn en Gelijkheid, 
Maria Stratigaki; Directeur Generaal voor Sociale Inclusie en Sociaal Beleid, Italiaans ministerie van 
Tewerkstelling en Sociale Politiek, Raffaele Tangorra en Voorzitter & CEO van de Canadese Alliantie Tegen 
Thuisloosheid, Tim Richter. 

 

---------------------- ENDS -------------------------- 

Voor commentaar, gelieve contact op te nemen met Freek Spinnewijn, FEANTSA Directeur 
freek.spinnewijn@feantsa.org or +32 2 538 66 69 
 
Notes for Editors: 
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1. FEANTSA is de Europese Federatie van Nationale Organisaties die met Thuislozen werken.  Het is een 
koepel van non-profit organisaties die bijdragen aan het gevecht tegen thuisloosheid in Europa.  
www.feantsa.org 

2. Conferentie Pagina http://feantsa.org/spip.php?article4102&lang=en 
3. Thyssen persbericht http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5150_en.htm    
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