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Od začetka strategije Evropa 2020 revščina narašča. Danes živi 6 milijonov ljudi več v revščini in socialni 

izključenosti v Evropski uniji (EU) kot leta 2010, ko je Evropska komisija sprejela strategijo Evropa 2020. 

EU se je tako še oddaljila od cilja, ki si ga je zadala v letu 2010, da bo 20 milijonov ljudi potegnila iz 

revščine. 

Naraščanje revščine je v večini držav članic EU pripeljalo tudi do dramatičnega dviga brezdomstva in 

števila ljudi, ki jim grozi deložacija. 

 Brezdomstvo je pereč socialni izziv po vsej EU. Ljudem onemogoča dostop do temeljnih pravic in 

povzroča velike družbene stroške. V okviru svojih prizadevanj za boj proti revščini in socialni 

izključenosti, ima EU pomembno vlogo pri podpori državam članicam, da razvijejo in vzdržujejo strategije 

boja proti brezdomstvu. 

 FEANTSA je na svoji letni konferenci 2014 z naslovom ''Soočanje z brezdomstvom v EU", ki je potekala 

v Bergamu v Italiji, zbrala okoli 450 strokovnjakov in aktivistov na področju brezdomstva. Udeleženci 

konference so razpravljali o široki paleti izzivov v boju proti brezdomstvu na evropski ravni in širše, kakor 

tudi o rešitvah za brezdomstvo, ki že obstajajo, ter o novih in inovativnih pristopih. 

Z novo Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom je Evropska unija na prelomnici. Na svojem 

nedavnem uvodnem zaslišanju je novoizvoljena komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve in 

vključevanje Marianne Thyssen dejala, da je brezdomstvo za njo prioriteta. FEANTSA pozdravlja 

priznanje pomembnosti obravnave brezdomstva. 

 FEANTSA zato opozarja na nujnost problematike in poziva EU in njene države članice, da začnejo izvajati 

inovativne in bolj učinkovite pristope v boju proti brezdomstvu: 

1. EU in države članice morajo oblikovati celovite akcijske načrte na vseh ravneh politike za spopadanje 

s porastom brezdomstva in deložacij. 

2. EU in države članice se morajo spopasti z naraščajočim deležem EU-migrantov med ljudmi, ki so 

brezdomni. Ob ohranitvi pravice do svobodnega gibanja državljanov EU, se mora migracijska politika 

prenoviti za zagotavljanje večje varnosti za državljane EU, ki so se preselili v druge države članice. 

3.  EU in države članice morajo sprejeti dejstvo, da revščina in brezdomstvo nista izbiri življenjskega 

stila, in da ljudje ne bi smeli biti kaznovani ali kriminalizirani zaradi pomanjkanja, v katerem živijo. 

4. V stanovanjski politiki bi moralo biti več podpore za brezdomne in tiste, ki jim grozi deložacija - 

vključno z uporabo shem za preprečevanje deložacij in dostopa do stanovanj, na primer preko 

preverjenega programa "Najprej stanovanje!", kar je ključno za zmanjševanje brezdomstva. 

5. EU– preko Eurostata – in države članice bi morale zbirati podatke o brezdomstvu z namenom 

obveščanja učinkovitih brezdomnih strategij. 

6. EU in države članice morajo upoštevati razsežnosti brezdomstva, ki temeljijo na pravu in na 

človekovih pravicah. 

7. EU in države članice morajo izkoristiti strukturne sklade v prizadevanjih za boj proti brezdomstvu. 

 Bergamo, 24. 10. 2014 

FEANTSA je evropska nevladna organizacija (zveza nacionalnih organizacij) za preprečevanje in 

zmanjševanje revščine in socialne izključenosti ljudi, ki so ogroženi ali živijo v brezdomstvu. Društvo za 

pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je polnopravni član FEANTSE. 

http://www.feantsa.org/

