
 
 

 

 

 

Διακήρυξη Μπέργκαμο  

 

            

 

 
 

Διακήρυξη Μπέργκαμο 
 

Από την έναρξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το ποσοστό του πληθυσμού που πλήττεται από τη 

φτώχεια έχει αυξηθεί. Πράγματι, από την στιγμή της υιοθέτησής της το 2010, 6 εκατομμύρια 
περισσότεροι άνθρωποι ζουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η ΕΕ έχει αποκλίνει από τον στόχο που η ίδια είχε θέσει το 2010, να μειώσει 

τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια.  
 

Η αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει επίσης οδηγήσει σε 
δραματική αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης, και ιδιαίτερα 

του αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται με έξωση στην πλειοψηφία των Κρατών Μελών της ΕΕ.  
 

Το φαινόμενο της αστεγίας συνιστά μια πιεστική κοινωνική πρόκληση σε όλη την ΕΕ. Αποκλείει στους 

ανθρώπους πρόσβαση σε Θεμελιώδη Δικαιώματα και επισύρει σημαντικό κοινωνικό κόστος. Σε αυτό το 
πλαίσιο της δέσμευσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η ΕΕ 

παίζει σημαντικό ρόλο με το να υποστηρίζει τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν και να διατηρήσουν 
στρατηγικές που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της αστεγίας.  

Η FEANTSA συγκέντρωσε περίπου 450 επαγγελματίες και ακτιβιστές που καθημερινά εργάζονται με 

ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης στο Συνέδριο Πολιτικής 2014 « Αντιμετωπίζοντας 
την Αστεγία στην ΕΕ: Αναζητώντας την επόμενη γενιά καλών πρακτικών» που πραγματοποιήθηκε στο 

Μπέργκαμοτης Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο συζήτησαν μια διευρυμένη ποικιλία 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγώνας για την εξάλλειψη του φαινομένου της αστεγίας σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και πέρα από αυτό, όπως επίσης και διεξόδους που υπάρχουν εκ των οποίων 

ορισμένες ήταν νέες και καινοτόμες.  
 

Με νέα σύνθεση στην Ευρωπαίκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλάζει σελίδα. Κατά την πρόσφατη εναρκτήρια ακρόασή της η νέο εκλεγμένη Επίτροπο Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Απασχόλησης και Ένταξης, Marianne Thyssen, είπε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες 
έλλειψης στέγης αποτελούν σαφή προτεραιότητα για την ίδια. H FEANTSA καλωσορίζει την 

αναγνώριση της  σημασίας του προβλήματος της αστεγίας.. 

 
Ως εκ τούτου, η FEANTSA προτρέπει την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν καινοτόμες και 

περισσότερο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας:  
 

1. Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης σε όλα τα 

επίπεδα πολιτικής ώστε να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που 
ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και όσων απειλούνται με εξώσεις.  

2. Θα πρέπει να διαχειριστούν το αυξανόμενο ποσοστό των πολιτών τρίτων χωρών ανάμεσα σε 
όσους ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Επίσης, και ενώ διαφυλάσσεται το δικαίωμα στην 

ελεύθερη μετακίνηση στους πολίτες της ΕΕ, η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε εκείνους τους ευρωπαίους 

πολίτες που έχουν μεταναστεύσει σε άλλα Κράτη Μέλη.  

3. Θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η φτώχεια και η αστεγία δεν είναι προσωπικές επιλογές ζωής και 
ότι οι άνθρωποι δε θα πρέπει να τιμωρούνται ή να ποινικοποιούνται για την ένδειά τους.  

4. Θα πρέπει να παρέχεται περισσότερη υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες 
έλλειψης στέγης ή σε όσους απειλούνται από την έξωση στα πλαίσια στεγαστικής πολιτικής – 

που συμπεριλαμβάνει τη χρήση συστημάτων πρόληψης της έξωσης και πρόσβασης στη 
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στέγαση, για παράδειγμα μέσα από αποδεδειγμένα προγράμματα όπως  «Πρώτα Στέγη», ως 
κλειδιά για τη μείωση των αστέγων. 

5. Η ΕΕ - μέσω της Eurostat - και τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα για την 

έλλειψη στέγης με σκοπό την τεκμηρίωση αποτελεσματικών στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας.  

6. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη νομική διάσταση και αυτή των 
διακιωμάτων στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας.   

7. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο 
των προσπαθειών για την καταπολέμηση της αστεγίας.  

 

Μπέργκαμο, 24.10.2014 

 

 
 

 
Η συγκεκριμένη δημοσίευση υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη- PROGRESS (2007-2013). Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε:  http://ec.europa.eu/progress 

 
Το περιεχόμενο της δημοσίευσης δεν αντακλά απαραίτητα την θέση ή την άποψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  
 

Η FEANTSA συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έχει υπογράψει τετραετή 
συμφωνία συνεργασίας στα πλαίσια της οποίας η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει λάβει 

χρηματοδότηση.   

http://ec.europa.eu/progress

