
 
 

European Federation of National Organisations Working With the Homeless  

Press release – 21st December 2010 
For Immediate Release

 

            

2010. december 21.  
 

Az Európai Parlament határozott cselekvést követel a hajléktalanság 
felszámolása érdekében  

 
2010. december 16-án az Európai Parlament egy frakcióközi Írásbeli Nyilatkozatot 
fogadott el, amely ambiciózus európai hajléktalanügyi stratégiát, valamint a 
tagállamok támogatását követelte a hajléktalanság felszámolásában tett 
erőfeszítéseikben.   
 
Az Írásbeli Nyilatkozat elfogadása rendkívül időszerű és időben egybeesik a 
Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Évének 
lezárulásával. Az Európai Parlament, az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott 
testületeként, azt a határozott politikai üzenetet továbbítja, hogy a hajléktalanság 
jelensége sürgető kérdés, amely Európa szerte egyre növekvő számú egyént és 
családot érint, és az alapvető emberi jogok elfogadhatatlan megsértésének minősül. 
Az Európai Parlament felszólítja az Európai Uniót és a Tagállamokat, hogy tegyenek 
határozott előrelépést a hajléktalanság elleni küzdelemben, és meghatározott 
cselekvési prioritásokat is támaszt. 
 
A FEANTSA és tagszervezetei üdvözlik az Írásbeli Nyilatkozat elfogadását, amely a 
teljes politikai palettát és minden EU tagállamot reprezentálva szerezte meg az 
Európai Parlamenti képviselők többségének támogatását. Freek Spinnewijn, a 
FEANTSA igazgatója, elmondta, hogy reményei szerint az Írásbeli Nyilatkozat segít 
majd az EU hajléktalansággal kapcsolatos kötelezettségvállalását a különféle 
szinteken konkrét intézkedésre és látható eredményekre váltani.   
 
Az Írásbeli Nyilatkozatot öt Európai Parlamenti képviselő – Britta Thomsen (Dánia, 
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége), Liz Lynne (Egyesült Királyság, 
Liberálisok és Demokraták Szövetsége), Karima Delli (Franciaország, Zöldek / az 
Európai Szabad Szövetség), Ilda Figueiredo (Portugália, Egységes Európai Baloldal / 
az Északi Zöld Baloldal) és Jacek Protasiewicz (Lengyelország, 
Kereszténydemokraták) – kezdeményezte.    
 
Az Írásbeli Nyilatkozatot az Európa Tanács Belga Elnöksége által 2010. december 9-
10-én szervezett, hajléktalansággal foglalkozó Európai Konszenzuskonferenciát 
követően fogadták el, amely európai konszenzust teremtett a hajléktalansággal 
kapcsolatos jövőbeli európai politikai intézkedésekhez. A Nyilatkozat az Európai 
Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását is megerősíti, hogy a 
hajléktalanságot a 2020-as EU stratégia prioritásaként kezeljék, amint azt az Európai 
Szegénységellenes Platformról szóló Bizottsági Közleményben is megfogalmazták.   
 
További információért látogassa meg a FEANTSA weboldalát: www.feantsa.org  
Vagy vegye fel a kapcsolatot Suzannah Young-gal: Suzannah.young@feantsa.org  
 

http://www.feantsa.org/
mailto:Suzannah.young@feantsa.org
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Szerkesztők figyelmébe: 
 
1. A FEANTSA a Nemzeti Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége, olyan civil szervezetek 
ernyőszervezete, amelyek Európában részt vesznek a hajléktalanság elleni küzdelemben.  Ez az egyetlen főbb 
európai hálózat, amely kifejezetten a hajléktalanságnak szenteli figyelmét európai szinten.   
 
2. Az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról szóló 61/2010-es számú Írásbeli Nyilatkozat teljes 
szövege: 
 
Az Európai Parlament Nyilatkozata 2010. december 16-án az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról   
 
Az Európai Parlament, 

– tekintettel az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló, 2008. április 22-i nyilatkozatára (1), 
– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére, 

A. mivel a hajléktalanság továbbra is valamennyi uniós tagállamban sújt embereket, és az alapvető emberi 
jogok elfogadhatatlan megsértésének minősül, 

 
B. mivel 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, 
 
1. ismételten felhívja a Tanácsot, hogy 2010 végéig kötelezze el magát az utcai hajléktalanság 2015-re történő 

felszámolása mellett; 
 
2. felhívja az Európai Bizottságot, hogy az EU 2020 stratégia részeként dolgozzon ki nagyratörő uniós stratégiát 

a hajléktalanság felszámolására vonatkozóan, és támogassa a tagállamokat a 2010. márciusában elfogadott, 
a szociális védelemről és a társadalmi befogadásról szóló együttes jelentés iránymutatásait követő, hatékony 
nemzeti stratégiák kidolgozásában; 

 
3. felhívja az Eurostatot, hogy gyűjtsön adatokat az EU-n belüli hajléktalanságról;  
 
4. támogatásáról biztosítja a következő cselekvési prioritásokat: senki se aludjon kedvezőtlen körülmények 

között; senki se éljen sürgősségi szálláson a „sürgősség” idejénél tovább;  senki se éljen átmeneti szálláson 
a sikeres továbblépéshez szükségesnél hosszabb ideig; senki se kényszerüljön intézmény elhagyására 
anélkül, hogy lakhatási lehetőséggel rendelkezne; az önálló élethez vezető átmenet során egyetlen fiatal se 
váljék hajléktalanná; 

 
5. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen nyilatkozatot, az aláírók nevével (2) együtt a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek. 
 
(1) OJ C 259 E, 29.10.2009, p. 19. 
(2) Az aláírók listáját a 2010. december 16-i jegyzőkönyv 3-as mellékletében tették közre (P7_PV-
PROV(2010)12-16(ANN3). 
 
Lásd:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0499+0+DOC+XML+V0//HU
 
3. A hajléktalanságról szóló Európai Konszenzuskonferenciáról bővebb információ érdekében látogassa meg az 
alábbi weboldalakat: 
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1301 és  http://www.eutrio.be/consensus-conference-
homelessness. Az Európai Konszenzuskonferencia politikai ajánlásait 2011. januárjában teszik közzé.   
 
4. További információ a Szegénység Elleni Európai Platformról az alábbi címen található: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=959&furtherNews=yes
 
5. A Szegénység és Társadalmi Kirekesztődés Elleni Küzdelem Európai Évéről további információ található az 
alábbi címen: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=en, a Szociális Civil Szervezetek 2010-es Európai 
Szövetségéről szóló további információ ezen a címen található: http://www.endpoverty.eu/-HOME-.html.  
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