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Od  chwili ogłoszenia agendy Europa 2020 ubóstwo rośnie. Od przyjęcia Strategii w 2010 roku w Unii 
Europejskiej o sześć milionów wzrosła liczba ludzi doświadczających ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Unia oddaliła się od celu, który sama obrała: wydźwignięcie dwudziestu milionów ludzi  z 
ubóstwa.  
 
Rosnące ubóstwo doprowadziło do dramatycznego zwiększenia skali zjawiska bezdomności i 
zagrożenia eksmisją w większości krajów członkowskich.  
 
Bezdomność to narastające wyzwanie w całej Unii Europejskiej. Ogranicza realizację podstawowych 
praw i generuje znaczące koszty społeczne. W kontekście zobowiązania do zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, Unia Europejska odgrywa ważną rolę w motywowaniu i wspieraniu krajów 
członkowskich do przyjęcia krajowych strategii wobec bezdomności.  
 
Doroczna konferencja o polityce społecznej wobec bezdomności FEANTSA (2014) we włoskim 
Bergamo zgromadziła około czterystu pięćdziesięciu praktyków i aktywistów bezdomności. Uczestnicy 
dyskutowali o wyzwaniach dla rozwiązywania problemu bezdomności na poziomie europejskim i 
światowym jak również o istniejących, często innowacyjnych, rozwiązaniach i dobrych praktykach. 
  
Europa znajduje się w punkcie zwrotnym – pracę zaczyna nowo wybrana Komisja i Parlament 
Europejski. Podczas inauguracyjnego wystąpienia, Komisarz-elekt ds. Spraw Społecznych i 
Zatrudnienia Marianne Thyssen powiedziała, że bezdomność jest dla niej oczywistym priorytetem. 
FEANTSA z uznaniem przyjmuje tę deklarację. 
 
Tym samym FEANTSA wzywa Unię Europejską i kraje członkowskie do wdrażania innowacyjnych i 
bardziej efektywnych programów na rzecz zwalczania bezdomności: 
 

1. UE i kraje członkowskie powinny wprowadzić zintegrowane plany działań na każdym szczeblu 
polityki społecznej aby poradzić sobie ze wzrostem skali bezdomności i eksmisji. 

2. UE i kraje członkowskie powinny zwrócić uwagę na rosnącą liczbę migrantów wśród ludzi 
doświadczających bezdomności. Przestrzegając prawa do przemieszczania się w ramach UE, 
należy odnowić politykę wobec migracji aby zapewnić większe bezpieczeństwo osobom, które 
wyemigrowały do innych państw członkowskich. 

3. UE i kraje członkowskie powinny zaakceptować fakt, iż ubóstwo i bezdomność nie są 
wybranym stylem życia a ludzie ich doświadczający nie mogą być pociągani do 
odpowiedzialności ani karani za swoją nędzę. 

4. Wsparcie kierowane do ludzi bezdomnych i zagrożonych eksmisją powinno zostać 
zwiększone w ramach polityki mieszkaniowej o programy zapobiegające eksmisjom oraz 
szybki dostęp do mieszkań np. poprzez sprawdzony program „Najpierw mieszkanie” jako 
klucz do redukowania bezdomności.  

5. UE za pośrednictwem EUROSTAT oraz z pomocą krajów członkowskich powinna gromadzić 
dane o bezdomności, które są niezbędne do tworzenia efektywnych strategii. 

6. UE i kraje członkowskie powinny wziąć pod uwagę prawny i wynikający z koncepcji praw 
człowieka wymiar bezdomności.  

7. UE i kraje członkowskie powinny wykorzystywać fundusze strukturalne do walki z 
bezdomnością.  

 
Bergamo, 24.10.2014 

 



 
 

 
 

 

  

 

 2 

 
 
This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity 

- PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was 
established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the 

employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of 
the Europe 2020 Strategy goals in these fields. 

The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of 
appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-

EEA and EU candidate and pre-candidate countries. 
For more information see: http://ec.europa.eu/progress 

 
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the 
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FEANTSA works with the European Commission, the contracting authority for the four-year 
partnership agreement under which this publication has received funding. 
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