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Europa ludzi bezdomnych
– czy kogokolwiek to obchodzi?
Prezentacja
Czwartego
Przeglądu
Mieszkniowego w Europie
Bruksela – 22 marca, Paryż – 3 kwietnia
Spektakularny wzrost cen, rekordowa liczba osób
bezdomnych oraz krytyczny niedostatek tanich
mieszkań – to symptomy kryzysu mieszkaniowego
dotykającego całą Europę. Wielkimi krokami zbliża
się termin określony przez UE dla polityki spójności
2020, nastał więc czas oceny jej rezultatów. Wyniki
tej oceny są bezdyskusyjne: nie wszyscy Europejczycy korzystają z fali wzrostowej w Europie – wręcz
przeciwnie.
Wspólny raport FEANTSA i Fundacji Abbé Pierre –

Czarty Przegląd Wykluczenia Mieszkaniowego w
Europie – pokazuje zmniejszającą się skuteczność

przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu w UE. W
obliczu wzrastającej liczby osób doświadczających
bezdomności (np. w Niemczech wzrost o 150%, w
Wielkiej Brytanii o 71%, w Irlandii o 160%), FEANTSA
i Fundacja Abbé Pierre pytają: jak możemy mówić
o „europejskiej spójności” kiedy ta „druga Europa” – Europa osób bezdomnych i zamieszkujących
substandardowe mieszkania, których szeregi pomnożyły się do niespotykanych wcześniej rozmiarów
– pozostaje bez wsparcia? Jak możemy mówić o
„europejskiej spójności” kiedy np. we Francji codziennie umiera jedna osoba bezdomna w wieku o
30 lat niższym niż oczekiwana długość życia reszty
populacji? Kiedy w Wielkiej Brytanii liczba takich przypadków wzrosła o 24% pomiędzy 2013 a 2017 r.?
Ranking zawarty w raporcie przedstawia najnowsze dane dotyczące wydatków mieszkaniowych z
uwzględnieniem mieszkań substandardowych
oraz profil gospodarstw domowych najbardziej
narażonych na skutki kryzysu mieszkaniowego – w
szczególności rodzin z dziećmi. Raport przedstawia
także cztery nowe szczegółowe raporty krajowe,
które pozwalają lepiej zrozumieć realia lokalne w
Polsce, Holandii, Niemczech i Portugalii.
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Wykluczenia

Dzięki danym zebranym w paneuropejskim badaniu, raport analizuje także rozwiązania z zakresu
świadczenia schronienia interwencyjnego dla osób
bezdomnych. Każdej zimy kraje członkowskie UE
starają się zapewnić schronienie tysiącom osób
bezdomnych, mimo iż schroniska i noclegownie
są przepełnione do granic możliwości, a dotychczasowe próby „sezonowego zarządzania” obszarem ekstremalnego ubóstwa okazały się już dawno nieskuteczne. Unia Europejska musi zmierzyć
się z rzeczywistością: noclegownie i schroniska są
przepełnione, a mimo tego stoją przed wizją stale
zwiększającego się zapotrzebowania na ich usługi, brak jest środków do świadczenia adekwatnej
pomocy zróżnicowanym populacjom osób bezdomnych, a przede wszystkim brak jest trwałych
i tanich rozwiązań mieszkaniowych dla osób bezdomnych.
FEANTSA i Fundacja Abbé Pierre podkreślają, że
rozwiązanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego jest możliwe poprzez uruchomienie zmian w ramach prawnych, woli politycznej, funduszy europejskich i planowania
strategicznego. Rozwiązanie tego problemu musi
stać się priorytetem, nie tylko ze względu na godność ludzką doświadczających go osób, ale także
ze względu na wiarygodność europejskiego programu społecznego.
Aby przeanalizować zjawisko bezdomności i
przedstawić wizję Europy bez ludzi zmuszonych
do życia na ulicy, FEANTSA i Fundacja Abbé Pierre
zaprezentują 22 marca w Brukseli oraz 2 kwietnia
w Paryżu Czwarty Przegląd Wykluczenia Mieszkaniowego w Europie.
Każdej nocy, co najmniej 700 000 osób bezdomnych w całej
Unii Europejskiej pozostaje bez własnego dachu nad głową.
Wg szacunków FEANTSA to o 70% więcej niż w 2009 r.
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