Izjava za javnost
Za takojšnjo objavo

Usklajevanje boja proti brezdomstvu v Evropi: pomembna evropska konferenca o
soglasju na področju brezdomstva v Bruslju 9. in 10.
Medtem ko vreme postaja vse bolj hladno in se brezdomci borijo proti mrazu, belgijsko predsedstvo Sveta Evropske
unije 9. in 10. decembra v Bruslju gosti evropsko konferenco o soglasju na področju brezdomstva. To pomembno
vprašanje je del temeljnih usmeritev za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Konferenca o
soglasju je pobuda belgijskega predsedstva Sveta EU, ki jo organizira skupaj z Evropsko komisijo in FEANTSA
(Evropska zveza organizacij, ki delajo z brezdomci). Brezdomstvo je ključna prednostna naloga belgijskega
predsedstva na področju sociale in EU si prizadeva za povečanje dosega pobud proti brezdomstvu.
Brezdomstvo je še naprej problem po vsej Evropi in narava brezdomnega prebivalstva se spreminja. Stereotip brezdomne
osebe je samski moški srednjih let, ki spi na prostem. Toda med brezdomci je vse večje število mlajših ljudi, žensk, žrtev
razpada družin, priseljencev in prosilcev za azil. Brezdomstvo negativno vpliva tako na brezdomce kot tudi na družbo. Kljub
napredku v mnogih državah članicah glede tega problema obstaja na ravni EU potreba po razvoju podpore in usklajevanju
politik. Opredelitev brezdomstva po državah članicah se zelo razlikuje, poleg tega pa je zbiranje podatkov in poročanje o njih
zelo neenako. Ta vprašanja bo treba obravnavati, da bi EU lahko razvila skupen okvir za podporo državam članicam in
spremljanje le-teh pri razvoju politik za spopadanje z brezdomstvom.
Nadgrajevanje pobud in spopadanje z brezdomstvom
V zadnjih letih so bile v strategijo EU proti revščini vključene številne pomembne pobude za odpravo brezdomstva. Boj proti
brezdomstvu je postal prednostna naloga, saj predstavlja velik del strategije EU za socialno zaščito in socialno vključenost.
Skozi socialno strategijo EU za socialno zaščito in socialno vključenost Evropska unija usklajuje in spodbuja nacionalne akcije
in razvoj politike za boj proti revščini in socialni izključenosti.
Skupno poročilo 2010 Sveta in Komisije o socialni zaščiti in socialni vključenosti, ki je osrednje orodje pri prizadevanjih EU proti
revščini, poziva države članice, da razvijejo strategije, ki se osredotočajo na:







preprečevanje kot stroškovno najbolj učinkovit način boja proti brezdomstvu; poseben poudarek je na znižanju števila
deložacij in minimaliziranju števila primerov ljudi, ki zapuščajo zavode, a nimajo doma;
premik od zagotavljanja zgolj začasne/krizne namestitve k politikam bolj celostnega napredka, ki so oblikovane, da
pomagajo ljudem preiti na podprto in/ali stalno namestitev;
pristop „najprej nastanitev“, ki posameznikom najprej ponuja stabilno namestitev, pri čemer je treba paziti, da to ne bo
zgolj pristop „samo namestitev“ v okoliščinah, ko imajo ljudje dodatne potrebe;
izboljšano vodenje, pri katerem naj bi ključni elementi vsebovali: močno vodstvo s strani glavnega ustreznega javnega
organa; učinkovito sodelovanje vseh ključnih zainteresiranih strani in soglasje o dogovorjeni strategiji.

Tudi Evropski parlament je sprejel številne pomembne pobude o brezdomstvu, vključno s Pisno deklaracijo, sprejeto leta 2008,
v kateri poziva Svet, da sprejme zavezo na ravni EU, da odpravi brezdomstvo na ulicah do leta 2015. Tega oktobra je Odbor
regij objavil poročilo, v katerem je zapisal, da bi boj proti brezdomstvu moral biti prednostna naloga politike socialne vključenosti
EU in zlasti nove postlizbonske evropske strategije 2020.
Uspešen pristop konferenc o soglasju
Za uskladitev politik proti brezdomstvu v vsej EU je potrebno soglasje, da se nadaljujejo učinkovite politike, ki delujejo v vseh
državah članicah. Konference o soglasju, ki so bile prvotno strategija reševanja problemov v sektorjih zdravja in tehnologije,
omogočajo sodelujočim skupno razumevanje vprašanj, s katerim lahko ti nato razvijejo celostne politike. Konferenca o soglasju
poteka v obliki javne raziskave, njen bistven del pa je, da žirija na koncu oceni socialno kontroverzno temo. Strokovnjaki z
danega področja predložijo žiriji dokaze, ta pa ima, preden na samem oceni te dokaze in poda zaključno poročilo, možnost
zastavljati vprašanja.
Posvetovanje s soglasjem se je šele pred kratkim začelo uporabljati na področju socialne politike in zlasti brezdomstva.
Evropska konferenca o soglasju na področju brezdomstva je prva konferenca o soglasju na evropski ravni na področju sociale.

Je del postopka sodelovanja za opredelitev bolj učinkovitega programa po vsej EU za podporo boju proti brezdomstvu v
državah članicah. S tem bo lahko EU imela bolj kohezivno strategijo.
Šest ključnih vprašanj: pridobivanje informacij od raznolike skupine
Konferenca o soglasju bo obravnavala šest ključnih vprašanj o brezdomstvu, ki jih je pred konferenco izbral pripravljalni odbor.
Odbor je sestavljen iz predstavnikov različnih zainteresiranih strani v boju proti brezdomstvu in vključuje brezdomce, vladne
uslužbence, nevladne ponudnike storitev in akademike. Vprašanja, o katerih bodo razpravljali, so: (1) kaj pomeni brezdomstvo,
(2) ali je odprava brezdomstva realističen cilj, (3) ali so pristopi, katerih glavni namen je namestitev, najučinkovitejši način za
obravnavanje problema, (4) kako zagotoviti, da imajo brezdomci glas pri razvijanju politike, (5) do kakšne mere bi naj imeli ljudje
dostop do storitev za brezdomce, ne glede na svoj pravni položaj in državljanstvo in (6) kaj bi moralo biti vsebovano v skupni
strategiji EU.
Pripravljalni odbor je tudi določil tri strokovnjake, ki morajo zagotoviti dokaze o vseh ključnih vprašanjih in ki so bili zaprošeni, da
predložijo pisne dokaze na konferenci o soglasju. Sedem članov neodvisne žirije, ki jih je prav tako izbral pripravljalni odbor, in
sodelujoči na konferenci (približno 400 ljudi) bodo imeli priložnost zastavljati strokovnjakom vprašanja o njihovih dokazih.
Žirija bo poleg dokazov strokovnjakov uporabila tudi rezultate transnacionalnega posvetovanja brezdomcev, ki ga je organiziral
Front Commun des SDF (nacionalna platforma brezdomcev in nekdanjih brezdomcev v Belgiji). Cilj posvetovanja je bil
zagotoviti, da se pogledi ljudi, ki so doživeli brezdomstva, predstavijo žiriji in se vključijo v sklepe o ključnih vprašanjih.
Žirijo sestavljajo strokovnjaki s področja sociale, ki so specialisti drugih področij, kot je brezdomstvo, in imajo na evropski ravni
dokazan moralni ugled. Predsednik žirije je Frank Vandenbroucke, član belgijskega senata, podpredsednik pa je odvetnik za
človekove pravice Álvaro Gil-Robles, nekdanji komisar Sveta Evrope za človekove pravice.
Drugi člani žirije so:
• Máté Szabó, parlamentarni komisar za državljanske pravice, Madžarska;
• Barbara Wolf-Wicha, profesorica na Inštitutu za družbene vede, Univerza v Salzburgu;
• Matti Mikkola, profesor za delovno pravo na Univerzi v Helsinkih;
• Mary Daly, profesorica na Šoli za sociologijo, socialno politiko in socialno delo, Kraljičina univerza v Belfastu;
• Ruth Becker, vodja Ženskih študij in namestitve na Oddelku za urbanistično načrtovanje na Tehnični univerzi v Dortmundu.
Žirija mora doseči soglasje glede vprašanj, ki bodo objavljena kot poročilo v tednih po konferenci. To poročilo bo zagotovilo
resnično začetno točko za močan skupen učinkovit pristop k odpravi brezdomstva v Evropi.

Registracija panevropskih medijev in dodatne informacije:
Za nadaljnje informacije ali gradivo za medije stopite v stik z: Bianca Balcos, Ketchum Pleon na telefonski številki +32 2 550 00 55 ali po elektronski pošti
bianca.balcos@ketchumpleon.com.
Informacije:
Belgijsko predsedstvo Evropske unije:
– kabinet ministra Philippa Courarda: Waut Es +32497441856 waut.es@minsoc.fed.be – Pierre-Jean Burrion +32478844708 pierre-jean.burrion@minsoc.fed.be
– zvezne javne storitve za socialno integracijo: Federal Public Service Social Integration: Isabelle Vandenbussche na +32 2 508 85 48 ali
isabelle.vandenbussche@mi-is.be
– Evropska komisija, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti: Antoine Saint-Denis na +32 2 298 62 37 ali antoine.saint-denis@ec.europa.eu
– FEANTSA – Evropska zveza nacionalnih organizacij, ki delajo z brezdomci: Ruth Owen na +32 2534 49 30 ali ruth.owen@feantsa.org
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