Съобщение за медиите
За незабавно разпространение

Координиране на борбата с бездомността в Европа: Ключово събитие – Европейска
консенсусна конференция на бездомните в Брюксел на 9 и 10 декември
Докато температурите навън се понижават, а бездомните се борят с несгодите на зимата, на 9 и 10 декември в
Брюксел под егидата на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз ще се проведе
Европейска консенсусна конференция на бездомните. Това важно събитие е част от акцента на Европейската
година за борба с бедността и социалното изключване - 2010 г. Консенсусната конференция е инициатива на
белгийското председателство на Съвета на ЕС, организирана съвместно с Европейската комисия и FEANTSA
(Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомните). Бездомността е основен
приоритет за белгийското председателство в социалната сфера, а ЕС е поел ангажимент за разширяване на
обхвата на инициативите за борба с бездомността.
Бездомността продължава да бъде проблем в цяла Европа, а специфичните особености на бездомните лица се
променят. Стереотипът за бездомно лице е самотен човек на средна възраст, който спи на улицата. Но в графата на
бездомните попадат все по-млади хора, жени, жертви на разпаднали се семейства, имигранти и лица, търсещи
убежище. Бездомността оказва негативно влияние както върху бездомните, така и върху обществото като цяло.
Въпреки че много държави-членки отчитат напредък при справянето с този проблем, съществува необходимост от
създаване на рамка за подкрепа и координиране на политиките на равнище ЕС. Не само дефиницията за бездомност
варира в широки рамки в различните държави-членки – събирането и отчитането на данни също е много
неравномерно. За да може ЕС да създаде обща рамка за подкрепа и наблюдение на разработването на политики за
справяне с бездомността от страна на държавите-членки, трябва да се обърне внимание на тези проблеми.
Разширяване на инициативите за справяне с бездомността
През последните няколко години в рамките на стратегията за борба с бедността на ЕС са реализирани редица важни
разработки за премахване на бездомността. Борбата с бездомността се превръща в приоритет, тъй като заема важна
част от Стратегията на ЕС за социална защита и социално приобщаване. Чрез стратегията на ЕС за социална защита и
социално приобщаване Европейският съюз координира и насърчава националните действия и разработването на
политики за борба с бедността и социалното изключване.
Съвместният доклад на Съвета и Комисията от 2010 г. относно социалната защита и социалното приобщаване, който е
основен инструмент в работата на ЕС за борба с бедността, призовава държавите-членки да разработят стратегии,
които да акцентират върху:








Превенцията като най-разходоефективен начин за борба с бездомността. Трябва да се постави особен акцент
върху намаляване на принудителните изселвания и свеждане до минимум на случаите на граждани,
напускащи институциите без подсигурено жилище, в което да се настанят.
Излизането извън рамките на осигуряването на временно/кризисно настаняване за по-всеобхватни
прогресивни политики, предназначени за подпомагане на преместването на хора в защитено и/или постоянно
жилище.
Подход „Жилище преди всичко“, чийто основен приоритет е да предлага на гражданите постоянно жилище,
въпреки че се счита, че това не трябва да бъде подход, насочен само към жилище, в случаите, при които
хората имат друг вид нужда от подкрепа.
По-добро управление, чиито основни елементи може да включват: силно лидерско присъствие от страна на
съответните основни публични власти; ефективно участие на всички основни заинтересовани лица; и
консенсус по съгласуваната стратегия.

Европейският парламент също предприе редица важни инициативи, свързани с бездомността, в това число Писмена
декларация, приета през 2008 г., която призовава Съвета да вземе решение за поемане на общоевропейски
ангажимент за премахване на уличната бездомност до 2015 г. През октомври тази година Комитетът на регионите
публикува доклад, в който се посочва, че борбата с бездомността трябва да бъде приоритет за политиката на социално
приобщаване на ЕС, и по-специално за новата стратегия „Европа 2020“, която е наследник на Лисабонската стратегия.

Успешен подход на консенсусни конференции
Координирането на политиките за борба с бездомността в целия ЕС изисква консенсус за постигане на напредък при
ефективните политики, които се прилагат в различните държави-членки. Първоначално консенсусните конференции са
възникнали като стратегия за решаване на проблеми в секторите на здравеопазването и технологиите. Те дават
възможност на участниците да постигнат съгласие по съответните проблеми, за да разработят цялостни политики.
Дадена консенсусна конференция се провежда под формата на проучване на общественото мнение, като в основата й
стои жури, което трябва да се произнесе по социално противоречива тема. Експерти в областта предоставят на
журито доказателства, а журито има възможност да задава въпроси преди да направи оценка на доказателствата
конфиденциално и да изготви отчет за резултатите.
Провеждането на консенсусни конференции се използва от скоро в областта на социалната политика и, в частност, в
областта на бездомността.
Европейската консенсусна конференция на бездомните е първата консенсусна
конференция на европейско равнище в социалната сфера. Тя е част от процеса на сътрудничество за определяне на
по-ефективен план за действие в целия ЕС с цел подпомагане на борбата с бездомността в държавите-членки. Тя ще
позволи на ЕС да има по-кохезионна стратегия.
Шест основни въпроса: Получаване на информация от различни групи
Консенсусната конференция ще насочи вниманието си към шестте основни въпроса за бездомността, които са избрани
от Комитета по подготовката преди конференцията. Комитетът се състои от различни заинтересовани лица –
бездомни лица, държавни служители, доставчици на услуги от НПО и представители на академичната общност. Ще
бъдат разгледани следните въпроси: (1) какво представлява бездомността, (2) дали премахването на бездомността е
постижима цел, (3) дали подходите, свързани с осигуряване на жилище, са най-ефективното средство за справяне с
проблема, (4) как може да се гарантира, че бездомните имат право на мнение при разработването на политика, (5) до
каква степен трябва хората да получават достъп до услуги за бездомни, независимо от техния правен статут и
гражданство (6) и какво трябва да се включи в цялостната стратегия на ЕС.
Комитетът по подготовката също така е определил трима експерти за предоставяне на доказателства по всеки основен
въпрос, които са приканени да изпратят писмени доказателства до Консенсусната конференция. Седемте члена на
независимото жури, също избрани от Комитета по подготовката, както и участниците в конференцията (приблизително
400 души), ще имат възможност да задават въпроси на експертите във връзка с техните доказателства.
Освен доказателствата от експерти, журито ще използва резултата от транснационална консултация по въпросите на
бездомните, организирана от „Front Commun des SDF“ (национална платформа на бездомните и бившите бездомни в
Белгия). Целта на консултацията е да гарантира, че мненията на хората, запознати с проблемите на бездомността, са
представени пред журито и са обединени в изводи по основни въпроси.
Журито се състои от експерти в социалната сфера, които са специалисти в области, различни от бездомността, и имат
доказан морален профил на европейско равнище. Председател на журито е Франк Ванденбруке, член на белгийския
Сенат, а адвокатът по човешки права Алваро Хил-Роблес, бивш комисар по правата на човека към Съвета на Европа, е
заместник-председател.
Другите членове на журито са:
• Мате Сабо, парламентарен комисар по гражданските права, Унгария
• Барбара Волф-Виха, професор от Института по социални науки към Залцбургския университет
• Мати Микола, професор по трудово право в Хелзинкския университет
• Мери Дейли, професор в колежа по социология, социална политика и социална дейност, Кралски университет в
Белфаст
• Рут Бекер, ръководител по изследвания за жените и жилищното настаняване във факултета по градско планиране на
Техническия университет в Дортмунд
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Журито отговаря за постигане на консенсус по съответните въпроси, като резултатите ще бъдат публикувани под
формата на доклад в седмиците след конференцията. Този доклад ще бъде истинска отправна точка за силен общ
ефективен подход за премахването на бездомността в Европа.

Информация за регистрация на паневропейските медии и допълнителна информация:
За повече информация или материали за медиите можете да се свържете с: Bianca Balcos, Ketchum Pleon на тел. +32 2 550 00 56 или по електронната
поща на адрес: bianca.balcos@ketchumpleon.com
Информация:
Белгийско председателство на Европейския съюз:
- Кабинетът на министър Филип Курар: Waut Es +32497441856 waut.es@minsoc.fed.be - Pierre-Jean Burrion +32478844708 pierrejean.burrion@minsoc.fed.be
- Федерална обществена служба по социална интеграция: Isabelle Vandenbussche на тел. +32 2 508 85 48 или по електронната поща на адрес:
isabelle.vandenbussche@mi-is.be
- Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности“: Antoine Saint-Denis на тел. +32 2 298 62 37 или по електронната поща на
адрес: antoine.saint-denis@ec.europa.eu
- FEANTSA - Европейска федерация на националните организации, работещи с бездомните: Ruth Owen на тел. +32 2534 49 30 или по електронната
поща на адрес: ruth.owen@feantsa.org
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