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Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Posłanko,

Parlament Europejski uruchomił procedurę sygnowania pisemnego oświadczenia wzywającego Unię
Europejską do ustanowienia planu działania zmierzającego do eradykacji zjawiska bezdomności w
Europie (Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności z dn.
27 kwietnia 2016 r. nr 0052/2016). Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności zwraca się do Pana/Pani z prośbą o wsparcie tej inicjatywy, której celem jest
uwzględnienie tej najbardziej wykluczonej grupy społecznej w polityce UE.
Pomimo ustanowionego w strategii Europa 2020 celu, mówiącego o zmniejszeniu rozmiarów
ubóstwa o 20 milionów osób w skali Unii, bezdomność jest narastającym problemem w większości
krajów członkowskich, w tym, jak wskazują badania prowadzone przez polskie Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, także w Polsce. Szacuje się, że każdego roku, w całej Europie, bezdomności
doświadcza ok. 4 milionów osób. Jest ona złożonym i wielowymiarowym problemem, który dotyka
wszystkich grup społecznych, a w znacznej mierze także tych najwrażliwszych, jak kobiety, młodzież,
ofiary przemocy, migranci, osoby LGBT, czy osoby niepełnosprawne. Bezdomni są obecnie najbardziej
zmarginalizowaną grupą społeczną w Europie i bardzo często ich potrzeby są niezwykle złożone, ich
dostęp do podstawowych usług (jak choćby opieka medyczna) jest bardzo utrudniony, ich
podstawowe prawa człowieka są łamane, zaś służby socjalne, z powodu braku odpowiednich
rozwiązań prawnych, nie są w stanie skutecznie dotrzeć do nich z pomocą.
Pomiędzy rokiem 2000 a 2014, liczba osób korzystających w Polsce z pomocy społecznej z tytułu
bezdomności wzrastała w sposób ciągły – z 25 099 do 45 168 osób (dane MRPiPS). Bardzo niewiele
wiadomo o wieku, płci i innych podstawowych danych socjodemograficznych Polaków
doświadczających bezdomności. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób bezdomnych
potwierdzają jednak wykazywane przez MRPiPS w ostatnich sprawozdaniach informacje o wzroście
odsetka bezdomnych kobiet i dzieci.
Uruchomiona procedura oświadczenia pisemnego jest szansą na wzmocnienie głosu Parlamentu
Europejskiego i potwierdzenie jego demokratycznego mandatu do stanowienia polityki społecznej
UE. W poprzednich kadencjach Parlament wydał dwa oświadczenia wzywające do stworzenia planu
przeciwdziałania zjawisku bezdomności (14 września 2011 r. oraz 16 stycznia 2014 r.) Niestety, ze
względu na niepodjęcie zapisanych w nich działań, liczba osób cierpiących wskutek bezdomności
nadal wzrastała. Tym głośniej Parlament powinien domagać się w kolejnym wystąpieniu podjęcia
działań na rzecz osób doświadczających najgłębszego wykluczenia.
W XXI wieku żaden Europejczyk nie powinien być zmuszony do życia i spania na ulicy. Eradykacja
bezdomności jest realistycznym i osiągalnym celem politycznym, wymaga jednakże działania i
zaangażowania ze strony unijnych polityków. Prosimy zatem Parlament Europejski o przyłączenie się
do głosu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), Komitetu Regionów oraz Rady
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) wzywającego do
podjęcia próby rozwiązania tego niezwykle ważnego problemu społecznego.
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Organizacje członkowskie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności
łączy wspólna wizja mówiąca, iż rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe. Pana/Pani podpis
pod oświadczeniem pisemnym Parlamentu Europejskiego może stać się istotnym krokiem do
realizacji tej wizji.
Zapraszamy również do wyrażenia swojego poparcia na Twitterze – #mygoalisahome

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Zarządu
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundacja Chrześcijańska Adullam
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Stowarzyszenie Monar
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka
oraz
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
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