Afrontar el
sensellarisme
Reflexions i propostes d’Arrels Fundació amb motiu de les
Eleccions al Parlament Europeu 25 de maig 2014

Xifres i dades
•

A la Unió Europea hi ha 30 milions de ciutadans que no disposen d’un
allotjament digne 1, dels quals 410.000 no tenen llar.

•

A Espanya, per cada 100.000 habitants hi ha, com a mínim, 71 persones
sense llar. Al 2012 es van comptabilitzat 23.000 persones sense llar ateses als
diferents centres assistencials públics i privats.2

•

Seguint la classificació europea ETHOS, que entén que estar sense llar inclou
més situacions que la de dormir al ras, a l’Estat espanyol hi ha més d’1,5
milions de persones sense sostre, segons dades de la fundació Foessa.

•

A Catalunya, unes 37.000 persones tenen greus problemes d’allotjament, de
les quals més d’11.500 no tenen llar, segons dades oficials.

•

Segons la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, a Barcelona hi ha prop de
3.000 persones sense llar, de les quals 870 persones dormen directament al
carrer, 600 en assentaments irregulars i la resta depèn dels recursos públics i
privats existents per passar la nit.

El marc europeu
El marc europeu és l’espai competencial en què es pot solucionar definitivament el fet
que més de 30 milions de persones a la UE no disposin d’un allotjament digne i
adequat. Les seves directives i recomanacions tenen influència suficient sobre les
polítiques estatals, i per aquest motiu és el marc legislatiu on cal influir. Aquests són
alguns dels passos més rellevants que el Parlament Europeu ha fet en l’abordatge del
fenomen sense sostre:
•

2013 Conferència de Ministres europeus d’Afers Socials a Brusselles el 20 de
febrer Adopció de les resolucions contingudes en el document “Confronting
Homelessness in the European Union” SWD(2013) 42 final3.

•

2011 Dictamen del Comité Económico y Social Europeu sobre “El problema de
las personas sin hogar”

•

2010 Declaración del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010,
sobre la estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar

•

2010 Conferència de Consensus4. Representa un punt d’inflexió que dotava
d’arguments a responsables polítics i organitzacions socials.

•

2008 Adopció de la Declaració Escrita 111/2007 que demana, entre altres
mesures, una definició del sensellarisme dins del marc europeu, la recopilació
de dades estadístiques fiables i plans d’emergència d’hivern.

•

2008 El Consell de la UE assumeix el compromís del Parlament Europeu que
l’abril de 2008 va aprovar la Declaració 0111/2007 per acabar amb el
sensellarisme de carrer el 2015.

Què és aquest document?
•

És un llistat de propostes per als parlamentaris elegits el proper dia 25 de
maig al Parlament Europeu.

•

Les propostes que a continuació es detallen són pròpies de la nostra entitat, i
també s’exposen les compartides amb la FePsh i amb la Taula del Tercer
Sector.

•

Aquestes propostes són conseqüència dels clars incompliments en matèria de
garanties de drets socials i de la constatació del desconeixement de les
recomanacions promulgades pels organismes europeus.

Propostes i suggeriments
1) Conèixer quin ha estat el seguiment del govern espanyol de la Taula Rodona
sobre Persones sense Llar1, organitzada per la presidència irlandesa el passat
1 de març de 2013.
2) Demanar explicacions de per què no s’ha creat un grup d’experts que doni
suport a la preparació i posterior desenvolupament de l’estratègia derivada de
la Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia de la UE para las
personas sin hogar ( 2013/2994 RSP) del Parlament Europeu, quan entenem
que la petició era clara.
3) Instar a la UE que reculli més i millors dades sobre les persones sense llar. La
Comisisió ha proposat en el full de ruta del "Paquet d’Inversió Social" que
s’inclogui periòdicament la recollida de dades de persones sense llar en el
European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC).5
4) Informar sobre les polítiques de les persones sense llar en els Programes
Nacionals de Reforma i en tots els informes socials nacionals. Això ajudarà a
mantenir a les persones sense llar a l’agenda de la UE.
5) Votar favorablement en totes les resolucions proposades en la línia dels
punts anteriors, conjuntament amb els parlamentaris impulsors de les
propostes en benefici de les persones sense llar.
6) Implicar-se activament en l’elaboració de directives dirigides a la millora de
les polítiques europees i nacionals encaminades a eradicar, el més aviat
possible, el sensellarisme mitjançant solucions basades en els drets humans i
els drets de les persones en tots els seus àmbits: habitatge, protecció social,
atenció sanitària, dret al treball i la ocupació i el dret a la lliure circulació.
7) Parar atenció a les propostes i recomanacions de la FEANTSA com a grup
d’experts en temes de sensellarisme i exclusió residencial.

•

1 Els principals temes acordats pels estats membres van ser: desenvolupar i compartir coneixements i
millors pràctiques, centrar-se en l’habitatge i la prevenció, establir un nivell adequat de finançament
per fer front a les situacions de manca de llar, millorar la capacitat de recollida, comparació i anàlisi de
dades, investigar i innovar; i finalment crear i fomentar els plans nacionals.

8) Reforçar les competències del Parlament Europeu en l’àmbit de les
polítiques socials, com a únic i principal organisme amb legitimitat democràtica
i garant de la preservació dels drets socials fonamentals dels ciutadans de la
Unió.
9) Fer les reformes necessàries en les normatives del sector bancari per
garantir i protegir el dret fonamental a l’habitatge i impedir les legislacions
hipotecàries abusives.
10)Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants
d’asil i aprovar una política migratòria comuna basada en l’acollida de les
persones nouvingudes i la cooperació per al desenvolupament amb els seus
països d’origen.
11)Dur a terme una estratègia global per combatre la pobresa i les
desigualtats socials, basada en l’accés a drets, recursos i serveis, i amb plans
específics en àmbits com la infància, la gent gran i persones amb discapacitat,
la inclusió dels immigrants o el dret a l’habitatge.
12)Establir un pla europeu d’inversions per combatre l’atur i crear ocupació,
especialment entre els joves amb baixa formació i les persones sense feina
majors de 50 anys.

Arrels Fundació: fundació privada que des de 1987 atén a persones sense sostre de Barcelona. Ofereix
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària a més de 1000 persones cada any. Arrels forma
part, entre d’altres xarxes, de FEANTSA i de la FEPSH.
Feantsa: Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que treballen amb Persones Sense Llar. Creada
el 1989 com a organització no governamental europea per a prevenir i palliar la pobresa i l’exclusió
social de les persones amenaçades de perdre l’habitatge o persones que viuen sense llar, està
formada per més de 120 organitzacions de 32 països europeus (27 de la UE i 5 no membres). Treballa
en estreta collaboració amb les institucions de la UE, té estatut consultiu en el Consell Europeu i les
Nacions Unides i rep finançament de la Comissió Europea.
FePsh: Federación española de Entidades de atención a Personas sin Hogar6. Es tracta d’una entitat
que agrupa gran part de les organitzacions de l’Estat sòcies de FEANTSA. Tot i que el seu recorregut
com a entitat és relativament curt, les entitats que la composen compten amb llargs itineraris de
treball en aquesta matèria.
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