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Felhívás a városoknak
a Hajléktalanjogi Nyilatkozat aláírására
A Hajléktalanjogi Nyilatkozat a Housing Rights Watch és a FEANTSA kezdeményezése a
hajléktalanok jogainak elismertetésére és védelmére. Egy olyan légkörben, amikor
városok, régiók, sőt, még egyes országok is arra használják büntető és közigazgatási
jogrendszerüket, hogy minimalizálják a hajléktalanok láthatóságát, és büntessék azokat,
akik létfenntartó vagy természetes emberi tevékenységet folytatnak közterületeken,
felszólítjuk az európai városokat egy jogon alapuló megközelítés alkalmazására.
A Hajléktalanjogi Nyilatkozat az európai és a nemzetközi emberi jogból eredeztetett
alapjogok gyűjteménye. Csatlakozásukkal a városok megerősítik elkötelezettségüket az
emberi jogok iránt, melyeket útmutatóként kell használniuk a szegénység és a
hajléktalanság okainak kezelésében.
Aggodalommal látjuk a hajléktalanok fokozódó kriminalizálását az EU egész területén. Az
olyan gyakorlatok, mint például a Közterületvédelmi Rendeletek az Egyesült Királyságban,
a koldulást büntető helyhatósági rendeletek Olaszországban, vagy a koldulás tervezett
betiltása Svédországban nem a megfelelő módjai a hajléktalanság kezelésének.
Freek Spinnewijn, a FEANTSA igazgatója szerint „az EU képes és köteles az összes uniós
állampolgár emberi jogait érvényesíteni, beleértve a hajléktalanokat is. Az uniós
városfejlesztési menetrenden belüli Városi Szegénységi Partnerség prioritásos kérdésként
definiálta a hajléktalanságot, s felszólította a városokat, hogy akcióterveik tervezetében az
emberi jogokra építve kezeljék a városi szegénységet és a hajléktalanságot.”
Az ENSZ Habitat III Konferencia által 2016 novemberében elfogadott Új Városi Menetrend
intézkedéseket irányoz elő a „hajléktalanság megelőzése és felszámolása”, illetve
„kriminalizációja elleni küzdelem, illetve annak megszüntetése” céljából. A FEANTSA jó
helyzetben van ahhoz, hogy figyelemmel kísérje e nemzetközi kötelezettségvállalások EU
általi végrehajtását, s készek vagyunk együttműködni az Európai Bizottsággal, az EU
tagállamaival és városaival annak biztosítása érdekében, hogy a hajléktalanság felszámolása
iránti elkötelezettség megfelelően tükröződjön az EU Városfejlesztési Menetrendjében.
Bátorítjuk a városokat arra, hogy fordítsák le és igazítsák saját körülményeikhez a
Nyilatkozatot, és annak aláírását megelőzően alakítsanak ki egy helyi szintű, az összes
érintettet bevonó részvételi stratégiát. Idáig Barcelona és négy szlovén város (Maribor,
Slovenj gradec, Kranj és Muraszombat) írta alá a Nyilatkozatot, és több más európai
város is beindította az aláírási folyamatot.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hajléktalanokkal Együttműködő
Nemzeti Szervezetek
Európai Szövetsége
194 Chaussée de Louvain, 1210 Brussels, Belgium
T +32 (0)2 538 66 69 • information@feantsa.org
www.feantsa.org

Kommentárért forduljon Maria José Aldanashoz!
| maria.jose.aldanas@feantsa.org | +32 (0)2 534 05 23 |

További információkért keresse fel a http://www.feantsa.org/en oldalt, vagy hívja fel a
+32 (0)2 538 66 69 számot!

A FEANTSA a Hajléktalanokkal Együttműködő Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége. Ez egy
non-profit szervezetekből álló ernyőszervezet, amely részt vesz az európai hajléktalanság elleni
küzdelemben, illetve hozzájárul ahhoz. Ez az egyetlen fontos európai hálózat, amely európai szinten
kizárólag a hajléktalanságra fókuszál.
A Housing Rights Watch egy, a különböző országok lakhatáshoz való jog elősegítése

iránt elkötelezett egyesületeiből, jogászaiból és tudósaiból álló interdiszciplináris
csoportjait tömörítő európai hálózat.

