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Enfront de la falta d’habitatge en la UE: A la recerca de la propera generació de millors pràctiques 
 

La Conferencia de FEANTSA  d’enguany , “Enfront de la falta d’habitatge en la UE : A la recerca de la propera 
generació de millors pràctiques “va tenir lloc a aquest cap de setmana a Bèrgam, Itàlia, i va reunir a més de 400 
experts de tot el món, de l’àmbit de les entitats socials, les universitats i les administracions, d’Europa, Amèrica 
Llatina i EUA. 

La falta d’habitatge és un desafiament social imperiosa en tota la UE. Es nega a les persones l’accés als drets 
fonamentals i incorre en costos socials significatius . En el marc del seu compromís amb la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social , la UE exerceix un paper important en el suport als Estats Membres a desenvolupar i mantenir les 
estratègies de lluita contra la falta d’habitatge . 

Els participants en la conferència van discutir una àmplia gamma de desafiaments en la lluita contra la falta 
d’habitatge a nivell europeu i més enllà , així com les solucions a la falta d’habitatge que existeixen, alguns d’ells nous 
i innovadors. 

El President Barroso, que va participar a la discussió a través de missatges de vídeo,  va enviar un fort senyal que , 
donat l’impacte social de la crisi en els nivells de desocupació i pobresa i el compromís amb la lluita contra la pobresa 
en l’Estratègia Europa 2020, la inacceptable situació de les persones sense llar no ha de ser oblidada. 

La conferència de Bèrgam ha demostrat avui que les parts interessades en tota la UE estan disposades a treballar 
juntes i fer un impacte decisiu en la falta d’habitatge. 

A mesura que ens endinsem en la segona meitat del període de l’estratègia Europa 2020, FEANTSA espera que es 
continuï  enfortint la cooperació a nivell de la UE sobre les persones sense llar. 

En conjunt, les institucions de la UE i els Estats membres poden assegurar-se que la crisi no deixa un llegat de més 
persones que s’enfronten a la situació de  sense llar en les properes dècades. Un millor seguiment i suport a les 
polítiques de la falta d’habitatge en el Semestre Europeu , la mobilització dels Fons Estructurals , l’aprenentatge mutu 
i l’intercanvi transnacional , la innovació social , la creació de capacitats i la recerca poden jugar un paper important 
en la intensificació de la lluita contra la falta d’habitatge a Europa. 

” La falta d’habitatge no té lloc en el futur de la UE. FEANTSA convida a totes les parts interessades , i en particular la 
nova Comissió Europea , per ajudar a construir sobre l’impuls de la conferència d’avui per recolzar millor el progrés 
en la falta d’habitatge en el futur ” , va dir Mike Allen , president de FEANTSA . 

 

---------------------- FI -------------------------- 

 

Traducció: 
 

 Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona 
C/ Creu dels Molers, 21, 08004 Barcelona 

Telf: 933 012 121 
http://sensellarsjd.wordpress.com/contacte/    

http://sensellarsjd.wordpress.com/contacte/

