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Resum
Al llarg d'aquest article desgranarem els fenòmens i situacions que porten a l'exclusió, la po-
bresa i la consegüent pèrdua de drets socials, i també al sensellarisme. El sensellarisme es
configura com un fenomen globalitzat i creixent, fruit dels diversos sistemes socials, econò-
mics i polítics, que aboquen els éssers humans a processos de desigualtat extrema i manca
d'accés als drets bàsics recolli ts en totes les constitucions i textos legals vertebradors del dret
a nivell mundial: el dret a la salut, l'ocupació, la seguretat i , també, l'habitatge.

Paraules clau
Sensellarisme , drets socials, Housing First, exclusió .

El fenomen del sensellarisme.
Conceptualització
A Espanya hi ha 31.000 persones que pateixen sensellarisme. El sensellarisme no és mai una
elecció personal i ni tan sols un camí de males decisions individuals. Més enllà de les condi-
cions particulars de cada persona que viu al carrer, aquest fenomen, present en totes les so-
cietats avançades, fa referència a factors estructurals (socials, econòmics i polítics) que
determinen les circumstàncies per les quals una persona acaba vivint al carrer: les dificultats
d'accés a l'habitatge, el mercat laboral actual, l'accés desigual al sistema de salut i la ruptura
de relacions d'ajuda que promou el món dels nostres dies. Aquests factors són més respon-
sables que hi hagi persones vivint de manera estable en els carrers que qualsevol conducta
individual equivocada. L'habitatge digne i adequat és un dret constitucional i , per tant, la seva
garantia és responsabili tat de l'Estat. El desenvolupament de les polítiques públiques ne-
cessàries per a l'eradicació del sensellarisme hauria de tenir com a objectiu la transformació
del sistema actual d'atenció a les persones sense llar: cal deixar d'abordar el problema de les
persones que porten anys vivint al carrer com si fossin situacions d'emergència. No ho són. El
fenomen del sensellarisme és, fonamentalment, un problema d'accés a l'habitatge. Les per-
sones afectades acumulen problemes d'accés al sistema sanitari i als serveis d'ocupació. És
sorprenent que la tasca de lluitar contra el sensellarisme recaigui únicament sobre els serveis
socials, contínuament desbordats.

Tres elements s'han d' incloure en el concepte i la definició d'aquest fenomen:

• L'heterogeneïtat de la població que el pateix: en els darrers anys s'ha modificat molt el
perfi l, incrementant notablement la diversificació de característiques. És a dir, el perfi l és
canviant i d ivers.

• La ruptura de vincles: la pèrdua de xarxes socials i familiars.

• La supressió de drets socials, econòmics i polítics: el fenomen comporta una vulneració
profunda i continuada dels drets humans.
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El problema del sensellarisme està estretament relacionat amb la manca d'allotjament, és a
dir, amb l'exclusió residencial. La necessitat i el dret a l'allotjament digne és un element cen-
tral per prevenir el problema i promoure la inserció social de les persones que ho pateixen.
Com a forma més extrema de l'exclusió social, el sensellarisme és un fenomen complex i
multifactorial, en el qual convergeixen múltiples causes, i per això exigeix una mirada poliè-
drica sobre la realitat social que el conforma.

Com veiem en el següent esquema, ens trobem amb diferents factors exclusògens que po-
den ser el medi per a la vulnerabi li tat i el sensellarisme:

Esquema 1. Factors exclusògens del sensellarisme1

No hi ha causes estàtiques i tancades perquè les persones siguin sensellaristes, però sí que es
poden descriure un seguit de situacions estressants per les que una persona tingui més
possibi li tats de caure en aquesta situació:

1 Plataforma per a la inclusió residencial i a favor de les persones sense llar. www.bestebi .net
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* Mort d'una persona estimada * Ruptura sentimental

* Pèrdua d'ocupació * Pèrdua de l'habitatge

* Manca de recursos econòmics i emocionals (pèrdua d'amistats, vincles familiars. . . )

S'estima que una persona pot tenir entre 4 i 5 situacions estressants en espais di latats de la
seva vida. No obstant això, hi ha persones que en pateixen moltes més en espais temporals
més reduïts. Si a aquests esdeveniments estressants s'hi sumem manca d'habi li tats personals
o falta de suport de l'entorn més immediat, s'acaba en situacions de les quals és difíci l sortir.
Qualsevol persona pot trobar-se amb aquests esdeveniments que la poden portar al carrer i a
la pèrdua de vincles relacionals.

SOLUCIONS AL SENSELLARISME DES D'UN ENFOCAMENT DE DRETS

El 17 de novembre de 2017, durant la Cimera social a favor de l'ocupació justa i el creixement,
celebrada a Göteborg (Suècia) , s'aprova el Pilar europeu de drets socials, conjuntament pel
Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, i que vol dotar la ciutadania d'uns drets socials
més efectius. Es fonamenta en vint principis estruc-
turats en tres capítols:

* Igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat de treball.

* Condicions de treball justes.

* Protecció i inclusió social.

Partint dels principis rectors del Pi lar Europeu de
Drets Socials, analitzem els drets devastats en el
sensellarisme i vegem com hi ha solucions per a la
seva recuperació, preservació i garantia.

El dret a la Salut

El preàmbul de la Constitució de l'OMS defineix la salut com: "Un estat de complet benestar
físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties"2. La salut és un factor
vital per a la inclusió social i és factor crucial en la possibi li tat d 'accedir i mantenir l'ocupació
i l'habitatge. D'altra banda, tenir una llar i un treball és important per al bon estat
de benestar físic i mental. Els principis 16 i 18 del Pi lar Europeu de Drets Socials fan referència
al dret a la Salut3:

Principi 16 Sanitat: "Tota persona té dret a un accés oportú a assistència sanitària assequible,
de caràcter preventiu i curatiu i de bona qualitat".

Principi 18: "Cures de llarga durada: tota persona té dret a cures de llarga durada assequibles i
de bona qualitat, en particular d'assistència a domicili i serveis comunitaris".

2 En línia: http: //www.who. int/suggestions/faq/es/index.html Definició de Salut adoptada per l'Organización Mundial de la Salut.
3 En línia: https: //ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi llar-social-

rights/european-pi llar-social- rights-20-principles_es
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La salut i la manca d'habitatge tenen una relació de causa i efecte, ja que la vulnerabi li tat de
les persones que es troben en situació d'exclusió social augmenta quan es veuen en un estat
de convalescència temporal. En moltes ocasions l'alta hospitalària després d'una intervenció
mèdica suposa obligar la persona sense habitatge, recursos econòmics o una xarxa social
que li doni suport, a la tornada al carrer, on la dificultat és màxima per dur a terme un procés
de recuperació ple.

L' INE (Institut Nacional d'Estadística) en el seu informe sobre la "Enquesta sobre les persones
sense llar", feta el 2012, assenyalava4:

• El 15% del col·lectiu de persones sense llar declara
tenir una mala o molt mala salut, mentre que el 52,7%
diu tenir una bona o molt bona salut. La percepció
subjectiva de l'estat de salut és pitjor en les dones
que en els homes.

• El 29,1% té una malaltia greu o crònica i el 24,7% ha
pres somnífers o tranquil·li tzants.

• Pel que fa a les hospitali tzacions, un 22,8% de les
persones sense llar hauria estat hospitali tzada, al-
menys, una nit durant l'últim any, arribant al 27,7% en
el cas de les dones.

Els proveïdors de serveis de salut, sovint no tenen els recursos i la flexibi li tat per promoure les
respostes oportunes a les complexes necessitats de salut d'aquest col·lectiu.

Són moltes les barreres que entrebanquen l'accés i seguiment de la salut de les persones
sense llar: la complexitat d'accés a drets sanitaris, la inexistència d'allotjaments que garantei-
xin un espai de descans i recuperació mèdica, la manca de xarxa familiar i/o de suport que
ofereixi assistència i suport emocional, la dificultat per fer front econòmicament als medica-
ments i la rig idesa de les xarxes d'atenció, que solen dificultar l'accés a perfi ls combinats
(convalescents / drogodependents / salut mental, etc. ) .

Com a resultat de les complexes necessitats de salut acumulades i no tractades i de la múlti-
ple morbiditat, les persones sense llar sovint moren a causa de condicions de salut preveni-
bles i tractables. Això vol dir que les seves taxes de mortali tat prematura són extremadament
altes.

Garantir el dret a la salut implica oferir l'oportunitat de la cobertura de les necessitats fona-
mentals: sanitàries, afectives, nutricionals, socials i culturals. Encara que no existeixen dades
específiques sobre això, des del sistema sanitari es compta generalment amb què els malalts,
després de l'alta hospitalària, segueixin cures en el seu domici li amb el suport de familiars o
amics. Aquest procés és positiu per al pacient, ja que permet la seva recuperació en un con-
text de seguretat, conegut i confortable. H i ha escasses unitats de convalescència que ga-
ranteixin l'adhesió al tractament, la rehabili tació i les cures mèdiques i d ' infermeria
necesssàries fins a la total recuperació de la persona. Alhora, en les xarxes de persones sense
llar hi ha alguns dispositius que tracten d'adaptar les seves places a contingències especials,
però la percepció tant dels professionals com de les persones ateses és que no s'aconsegueix
arribar a oferir l'atenció integral que la persona necessita. D'acord amb els principals agents
socials, podem concloure que hi ha una important manca de recursos d'atenció a persones

4 INE Encuesta sobre las personas sin hogar, 2012. En línia:
https: //www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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sense llar amb malalties avançades, invalidants o en fase terminal, sent òbvia la necessitat de
creació d'aquests recursos específics, que existeixen, ara mateix, només a comunitats autò-
nomes com Madrid, Andalusia o Múrcia.

El dret a l'Ocupació

El capítol I : " Igualtat d'oportunitats i d 'accés al mercat de treball" i el Capítol I I : "Condicions de
treball justes" del Pi lar Europeu de Drets socials, reuneixen un seguit d 'articles en matèria de
dret a l'ocupació i justícia laboral. De la mateixa manera, l'Estratègia Nacional de Persones
Sense Llar 2015-2020, en la seva línia estratègica 10, proposa "Millorar l'ocupabilitat de les
Persones sense Llar" identificant les següents línies d' intervenció:

* Reforçar els programes mixtos d'ocupació i formació, així com els de formació laboral i
d 'educació d'adults adaptant- los a les persones sense llar. Per això es requereix l'adaptació
metodològica i de continguts de la formació a les diferents situacions en què es troben les
persones sense llar.

* Promocionar la col·laboració amb les empreses a través dels següents aspectes:

• Millorant el coneixement que tenen els professionals de la responsabili tat social corpora-
tiva sobre les persones sense llar.

• Implementant programes de mentoring amb professionals de Pimes i grans empreses en
sectors productius que puguin ser adequats i augmentin l'ocupabili tat de les persones
sense llar.

• Afavorint la contractació de les persones sense llar a les empreses d' inserció i en el mer-
cat normalitzat de treball.

Les polítiques d'ocupació en matèria de sensellarisme han de mirar d'aconseguir la inserció
sociolaboral de les persones en una situació d'exclusió social severa, amb un nivell bàsic
d'ocupabili tat, a través de:

• Programes d'intermediació laboral

• Programes d'acompanyament en l'ocupació per al seu manteniment o millora.

• Programes d'incentius a la contractació de persones en situació d'exclusió extrema.

Aquests programes han d'atendre les seves necessitats socials, formatives i laborals per tal
d 'aconseguir:

• Augmentar el coneixement del mercat laboral i dels drets i deures de les persones en si-
tuació d'exclusió.

• Millorar el grau de desenvolupament d'habi li tats personals, socials i laborals, previ di-
agnòstic de necessitats.

• Incrementar les capacitats per a la recerca de feina, assegurant un seguiment individualit-
zat en els processos d' inserció laboral.

• Afavorir l'adquisició de competències per a la recerca de feina a través de les noves tec-
nologies.

http://www.revistaalimara.net/revista/
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• Fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit laboral.

• Garantir que dret a ocupació i habitatge siguin indivisibles i complementaris.

Dret a la seguretat

Si parlem de sensellarisme i pèrdua de drets, no podem passar per alt una de les xacres de la
nostra societat: la criminalització, culpabi li tzació i estigmatització de les persones sense llar
que en ocasions es tradueix en actes violents, d iscriminatoris i vexatoris cap als més desfa-
vorits.

Els delictes i incidents d'odi són actes de violència, hosti li tat i intimidació dirig its cap a perso-
nes seleccionades per la seva identitat. La seva motivació fonamental es basa en la into-
lerància, els prejudicis i el rebuig cap a determinats grups humans, que són considerats
diferents.

En el cas de les persones sense llar víctimes d'un delicte d'odi són seleccionades pel fet de
viure al carrer, per trobar-se en una greu situació d'exclusió social i per l'especial situació de
vulnerabi li tat que es deriva d'aquesta situació. Segons l'Observatori Hatento5 de delictes d'odi
contra les persones sense llar, el 47% de les persones que viuen al carrer han estat víctimes
de, almenys, un incident o delicte d'odi per aporofòbia. De fet, entre aquestes persones, en
un 81% dels casos, haurien estat víctimes de delictes d'odi en més d'una ocasió. La tipologia
de victimització relatada per la mostra de la investigació de les 261 persones entrevistades va
mostrar les dades que apareixen al gràfic adjacent.

La violència que suposa
viure al carrer afecta la
percepció que les perso-
nes sense llar tenen d'elles
mateixes, i , per tant, no
identifiquen els delictes
d'odi com una agressió,
sinó com alguna cosa
més que forma part de la
seva vida. Per això, dispo-
sar d'eines que faci li tin la
detecció de què han estat
víctimes de delictes d'odi ,
és imprescindible. L'ex-
periència professional ens

indica que l'habitatge és un factor clau per a la protecció dels delictes d'odi per aporofòbia.
És a dir, una vegada que una persona sense llar passa a viure en un habitatge es redueix en un
alt grau la probabili tat de patir un delicte d'odi per aporofòbia, prova d'això és que 6 de cada
10 incidents o delictes, segons l'estudi del Observatori Hatento, es van produir durant la nit.
Pel que fa al perfi l dels agressors, ens trobem amb un 87% d'homes en edats compreses entre
els 18 i 35 anys (majoritàriament joves en zones d'oci nocturn, i veïns del barri ) . Conseqüència
d'això, el 63,8% de les persones sense llar van canviar el seu lloc de pernocta com a mesura
de protecció. Només un 13% dels delictes d'odi són denunciats, a causa de la percepció de
desconfiança cap a les mesures preses davant d'aquests fets.

5 Consulta a http: //hatento.org/

Gràfic 1. Tipologia de victimització.
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El carrer mata. De nou un dret fonamental i i rrenunciable com la seguretat, es veu malmès
per la falta d'habitatge. Tal com anam veient, l'habitatge, és la clau per poder recuperar dig-
nitat i drets.

El dret a l'habitatge

El capítol I I I del Pi lar Europeu de Drets Socials en el seu principi 19 recull amb claredat i con-
tundència el reconeixement del dret a l'habitatge i l'assistència per a les persones en situació
de sense llar:

"S'ha de proporcionar a les persones necessitades accés a habitatges socials o ajudes a l'ha-
bitatge de bona qualitat. Les persones vulnerables tenen dret a una assistència i a una pro-
tecció adequades davant d'un desallotjament forçós. S'han de facilitar a les persones sense
llar un allotjament i els serveis adients per tal de promoure la seva inclusió social".

FEANTSA, en el seu darrer informe de 2018 "Tercer Panorama de l'Exclusió d'Habitatge a Eu-
ropa", exposa que les polítiques aplicades pels països europeus són insuficients, mostrant un
escenari desolador sobre l'augment del sensellarisme. El nombre de persones que es veuen
obligades a dormir al carrer o en albergs no deixa d'augmentar, fins i tot en països que estan
experimentant un fort creixement econòmic, com Alemanya. A Berlín es van registrar l'any
passat 30.000 persones dormint en residències temporals i d 'acollida, 10.000 més que el
2016. En el darrer recompte de persones sense llar fet a París el febrer del 2018, es van anotar
3.624 persones sense sostre en una sola nit. Si hi afegim les allotjades en els albergs de la
ciutat oberts a l'hivern, la xifra puja a més de 5.000 persones. Àustria va comptabili tzar 15.909
persones sense llar el 2016, un 32% més que un any abans; a Brussel·les, el nombre de per-
sones dormint al carrer es va duplicar entre 2014 i 2016, arribant a 707 persones; a I rlanda,
l' increment va ser del 25% entre 2016 i 2017 i s'estima que en aquesta situació es troben
5.250 adults i 3.124 nens; la xifra per als Països Baixos va ser de 31.000 persones el 2016, un
24% més que tres anys abans; a Luxemburg, l'augment entre 2012 i 2016 va ser del 61%, taxa
que al Regne Unit és del 135% si es pren com a referència inicial l'any 20126. Les dades ens
mostren que el fenomen del sensellarisme creix exponencialment, tot i l'augment de la in-
versió d'alguns països en recursos tradicionals de caràcter purament assistencial. En contra-
posició, tenim exemples com Finlàndia i Canadà que han arribat a reduir pràcticament fins a
l'eradicació el fenomen del sensellarisme.

¿Quina ha estat la clau per aconseguir-ho? L'aplicació de la metodologia Housing First i les
Polítiques de Prevenció en matèria d'Habitatge.

Davant els vells sistemes per afrontar el fenomen dels sense llar basats en un model d'atenció
en escala, en el qual les persones havien d'anar superant passos poc a poc: del carrer a un
alberg, de l'alberg a un allotjament temporal i , com a últim esglaó, un habitatge permanent,
Housing First dóna la volta a aquest model i comença per l'habitatge. La idea de Housing First
sorgí fa dues dècades als EUA sota el paraigua de l'organització Pathways to Housing i hores
d'ara està molt estesa en el món. Els seus vuit principis bàsics ja ens indiquen les innovacions
del model, que presenta un percentatge del 85% d'èxit (manteniment de l'habitatge) :

• L'habitatge és un dret humà.

• Elecció i control de totes les persones usuàries.

6 Informe Feantsa-Abbé Pierre «Tercer Panorama de la Exclusión de Vivienda en Europa»
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• Separació d'habitatge i tractament.

• Orientat cap a la recuperació de la persona usuària.

• Compromís actiu sense coerció.

• Reducció del dany.

• Planificació centrada en la persona.

• Suport flexible i d isponible durant el temps necessari .

Aquest model d'atenció a persones sense llar presenta com a primer pas de la intervenció
social faci li tar a la persona un habitatge individual de caràcter permanent i incondicional, des
de la qual reconstruir la seva vida amb el suport d'un equip de professionals socials. D'aquesta
manera, els compromisos que el participant del programa adquireix són:

• Acceptació d'una visita setmanal de l'equip

• Mantenir una entrevista d'avaluació semestral

• Aportar un 30% dels ingressos, si els tinguessin

• Fer bon ús de l'habitatge i normes bàsiques de convivència

Housing First ha demostrat tenir èxit entre la població sense llar més crònica (així ho demos-
tra el seu sistema d'avaluació) , arribant a convertir-se en el paradigma de les estratègies na-
cionals de diferents països europeus en l'últim lustre. De fet, trobam experiències d'àmbit
municipal o comunitari en la major part dels països europeus. A tot el món, els programes
Housing First aconsegueixen donar resposta a les necessitats complexes de les persones que
viuen al carrer.

Imatge 1. Implantació del model d'Hosing First.
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I SI MIRAM AL MÓN? EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS EN MATÈRIA DE
SENSELLARISME

Cal començar aquesta aproximació mundial al fenomen del sensellarisme parlant del gran
treball fet per Leilani Farha , relatora especial de Nacions Unides sobre el dret a un habitatge
adequat. Farha, va presentar el març de 2017 un informe centrat en la manca de llar7. L'es-
mentat informe assenyala que la realitat del sensellarisme demostra la incapacitat dels Estats
per protegir i assegurar els drets humans de la població més vulnerable. Seguint aquest in-
forme, podem resumir la situació actual del fenomen dels sense llar a nivell mundial, a ixí com
els reptes dels estats per al seu abordatge:

• Assolir una definició universal. La manca de llar no només significa situació de carrer. La
relatora aposta per un concepte flexible i adaptat a les diferents circumstàncies, propo-
sant una definició internacionalment vàlida i des d'un enfocament trid imensional: la
manca del recurs material d 'habitatge i el que socialment comporta, l'estigmatització so-
ferta per les persones sense llar i la seva consegüent discriminació i la necessitat de re-
conèixer- les com a titulars de drets humans.

• Estigmatització de les persones sense llar: La societat criminalitza les persones que veuen
vulnerat el seu dret a l'habitatge. Com a conseqüència, pateixen violacions d'altres drets
com el dret al treball i a la salut. Els estats estan obligats a derogar lleis i mesures que
castiguin i obstaculitzin la vida d'aquestes persones i protegir- les dels delictes d'odi .

• Distingir les causes: Més de la meitat de la humanitat ja viu en ciutats. Els governs s'han
oblidat de les seves obligacions en matèria de protecció social, inclosa l'habitatge asse-
quible, i han permès que els mercats privats orientassin l'ús del sòl i del desenvolupament
urbà cap als seus interessos econòmics. L'habitatge és un dret humà i no una mercaderia.

• Impacte en les dones: Els salaris desiguals, la violència de gènere i altres formes de dis-
criminació aboquen les dones a la manca de llar.

• Col·lectius vulnerables: La manca de llar "afecta de manera desproporcionada a determi-
nats grups com els joves, les persones amb discapacitat, els migrants i els refugiats, els
treballadors pobres i les persones lesbianes, gais, bisexuals i transgènere. A cada un de
diferents maneres, però amb causes estructurals comunes". Per això els estats han d'as-
segurar la no discriminació en el gaudi del dret a l'habitatge.

• Resposta estratègica: Són necessàries tot un seguit de polítiques i programes intersecto-
rials que abordin simultàniament l'exclusió social i la privació d'habitatge.

• Mesura del fenomen: "Els estats tenen l'obligació de mesurar la magnitud de la manca de
llar uti li tzant dades desglossades per gènere, raça i altres característiques pertinents". Les
xifres oficials no es poden basar només en registres d'albergs.

• Acabar amb el sensellarisme és possible: Al llarg de l' informe es presenten estratègies
d'èxit en la llu ita global contra el sensellarisme. Iniciatives de la societat civi l com l' Institute
of Global Homelessness, els avenços en la formulació del dret a la ciutat, o la creació de
lleis de protecció i promoció del dret a l'habitatge, demostren que és molt el que es pot i
queda per fer.

Segons les previsions, la població urbana mundial es duplicarà d'aquí fins al 2050. Les pobla-
cions, activitats econòmiques, interaccions socials i culturals, així com les repercussions am-
bientals i humanitàries, es concentren cada vegada més a les ciutats, i a ixò planteja enormes
problemes de sostenibi li tat en matèria d'habitatge, infraestructura, serveis bàsics, seguretat

7 En línia: https: //www.ohchr.org/sp/issues/housing/pages/housingindex.aspx Informe ONU
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alimentària, salut, educació, ocupacions decents, seguretat i recursos naturals, entre d'altres.
D'acord amb això el 20 d'octubre de 2016 s'aprova la Nova Agenda Urbana (NAU ) en la
Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible
(Hàbitat I I I ) celebrada a Quito, Equador. NAU cerca promoure ciutats més incloents, com-
pactes i connectades per mitjà de la planificació i disseny urbà, governança i legislació ur-
bana, i l'economia urbana. Els seus principals compromisos en matèria d'exclusió i sense llar son8:

• Estimular la provisió de diverses opcions d'habitatge adequat que siguin segures, asse-
quibles i accessibles per als membres de diferents grups d'ingressos de la societat, tenint
en compte la integració socioeconòmica i cultural de les comunitats marginades, les
persones sense llar i les persones en situacions de vulnerabilitat, i evitant la segregació.
Adoptarem mesures positives per millorar les condicions de vida de les persones sense
llar, amb la intenció de facilitar la seva plena participació en la societat, i per prevenir i eli-
minar la manca de llar, així com per combatre i eliminar la seva tipificació com a delicte.

• Promoure polítiques en matèria d'habitatge a nivell nacional, subnacional i local que do-
nin suport a la realització progressiva del dret a un habitatge adequat per a tots com a
element integrant del dret a un nivell de vida adequat (. . . ) que se centrin en les necessitats
de les persones sense llar, les persones en situacions vulnerables, els grups de baixos in-
gressos i les persones amb discapacitat, . . .

• Elaboració de polítiques d'habitatge que promoguin enfocaments d'habitatges integrats
locals abordant els ferms vincles entre l'educació, l'ocupació, l'habitatge i la salut, de ma-
nera que es previnguin l'exclusió i la segregació. A més, ens comprometem a lluitar contra
la manca d'habitatge i combatre i eliminar la seva penalització mitjançant polítiques es-
pecífiques i estratègies selectives d'inclusió activa, per exemple amb programes integrals,
inclusius i sostenibles de tipus "Housing First".

• Assegurar que ningú no es quedi enrere, el que suposa posar fi a la pobresa en totes les
seves formes i dimensions, inclosa l'eradicació de l'extrema pobresa, garantir la igualtat de
drets i oportunitats, la diversitat socioeconòmica i cultural, i la integració en l'espai urbà,
millorar l'habitabilitat, l'educació, la seguretat alimentària i la nutrició, la salut i el benestar,
i eliminar la discriminació i totes les formes de violència, garantir la participació pública
mitjançant l'accés segur i equitatiu per a tothom, i facilitar l'accés equitatiu per a tots a la
infraestructura física i social i els serveis bàsics, així com a un habitatge adequat i assequi-
ble.

• Fomentar l'ocupació plena i productiva.

En el seu afany pel canvi de paradigma, es reconeix la funció rectora dels governs nacionals
per a la definició i aplicació de polítiques urbanes inclusives i eficaces, i lleis per al desenvo-
lupament urbà sostenible, així com les contribucions igualment importants dels governs
subnacionals i locals, de la societat civi l i altres interessats pertinents, de manera transparent i
responsable.

Així mateix destacam Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) , del Programa
de les Nacions Unides per al Desenvolupament, també coneguts com a Objectius Mundials,
definits com una crida universal a l'adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el
planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. Els 17 Objectius es
fonamenten en els èxits dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni , incloent noves
àrees com el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible i la
pau i la justícia. Els ODS proporcionen orientacions i objectius clars per a la seva adopció per

8 Nova Agenda Urbana. Nacions Unides. http: //habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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a tots els països conformament amb les seves pròpies prioritats i els desafiaments ambientals
del món en general. Els ODS són una agenda inclusiva. Aborden les causes fonamentals de la
pobresa i ens uneixen per aconseguir un canvi positiu en benefici de les persones i el planeta.
"Eradicar la pobresa és al cor de l'Agenda 2030, i també hi és el compromís de no deixar
ningú enrere", va dir l'Administrador del PNUD, Achim Steiner9.

Múltiples experiències al llarg del planeta tracten d'adoptar mesures sobre la base de les re-
comanacions, per abordar el problema, tal com mostra la següent imatge:

LES PERSONES SENSE LLAR: UN REPTE EUROPEU

Les persones sense llar, sent el col·lectiu més afectat per l'exclusió social a Espanya i a Euro-
pa, no s'han beneficiat històricament de l'aplicació de les polítiques de cohesió. Les mesures
implementades al llarg d'aquests anys han estat basades en cobrir necessitats bàsiques i
l'abordatge de situacions d'emergència. Les polítiques necessàries, però, han de ser integrals
a llarg termini i han de tenir com a objectiu l'eradicació del sensellarisme.

Ja l'any 2010, amb motiu de l'Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió, el Parla-
ment Europeu va considerar que en tots els Estats membres trobam persones sense llar i que
això constitueix una violació inacceptable dels drets humans fundamentales11. Per això, de-
mana al Consell que es comprometi a solucionar la situació de les persones sense llar abans
de l'any 2015. Igualment sol·licita a la Comissió que desenvolupi una ambiciosa estratègia de
la UE com a part de l'Estratègia 2020, ja EUROSTAT, que recopili dades sobre les persones
sense llar a la UE per poder desenvolupar estratègies adequades.

9 Font ONU: http: //www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
10 Contingut de la imatge obtingut de diverses fonts des de la https: //www.ighomelessness.org/online-hubes
11 P7_ (2010)0499: Declaració del Parlament Europeu de 16 de desembre de 2010, sobre l'estratègia de la UE en relació amb les persones sense llar.

Imatge 2.Abordatge d'experiències de persones sense llar en el món 10.
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El Parlament Europeu, en aquesta Declaració, dóna suport a la consecució de les següents
prioritats:

• Cap persona que dormi al carrer.

• Cap persona que visqui en un allotjament d'emergència més enllà de l'emergència pròpi-
ament dita.

• Cap persona que visqui en un allotjament provisional més enllà del necessari per aconse-
guir un allotjament decent.

• Cap persona que abandoni un recurs d'acollida sense opcions d'habitatge.

• Cap jove que es quedi al carrer com a resultat de la transició cap a una vida independent.

Tot i el retard en la posada en marxa de polítiques que abordin aquestes prioritats, el 2013 es
va aprovar el document "Confronting Homelessness in the European Union"12 que acompa-
nya la Comunicació de la Comissió Europea al Parlament, al Consell, al Comitè Econòmic i
Social i al Comitè de les Regions: «Towards Social Investment for Growth and Cohesion -in-
cluding implementing the European Social Fund 2014-2020»13. En aquest document, dirig it
específicament (i per primera vegada com a prioritat de les polítiques socials) a combatre el
fenomen dels sense llar, es marquen les prioritats de treball que interpel·len les polítiques so-
cials estatals en una triple direcció:

1. Desenvolupar polítiques: en matèria d'habitatge, intervenció sociosanitària, millora den
l'ocupabili tat, prevenció, participació, garantia de rendes, actuació en emergències, etc.

2. Millorar la governança, els partenariats i el finançament per combatre el fenomen dels
sense llar.

3. Mesurar i monitoritzar el sensellarisme en els estats membre i a nivell europeu.

Els objectius prioritaris de l'Estratègia 2020 de reducció de la pobresa són claus per a la in-
clusió social de les persones sense llar i no seran assolibles si a la UE no hi ha una atenció
específica que asseguri el seu impacte i la seva evolució, tenint en compte que parlam de la
població més exclosa de la UE. Particularment, en la llu ita contra la pobresa i l'exclusió social,
l'Estratègia 2020 pretén reduir almenys en 20 milions el nombre de persones en situació o
risc de pobresa i exclusió social a la UE. La Comissió Europea i el Consell de Ministres van
adoptar l' Informe conjunt sobre Protecció Social i Inclusió Social de 2010 i particularment en
relació amb el sensellarisme es demana als estats membres l'elaboració d'estratègies inte-
grades per a les persones sense llar, centrant-se en:

• La prevenció com la manera més eficaç per combatre el fenomen dels sense llar, posant
especial èmfasi en la reducció dels desnonaments i a reduir al mínim els casos de perso-
nes que abandonen les institucions (com presons, hospitals o centres de salut) sense una
llar a on anar.

• Les polítiques de provisió d'allotjament temporal o en situacions de crisi s'han d'orientar
cap a allotjaments més permanents.

• L'enfocament Housing First com a prioritat d' intervenció.

• Millorar la governabili tat incloent un fort lideratge de la principal autoritat pública com-
petent, la participació efectiva de tots els actors clau i un consens sobre l'estratègia acor-
dada.

12 SWD (2013) 42 final. 20/2/2013.
13 COM(2013) 83 final
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A més, l' Informe conjunt sobre Protecció Social i Inclusió Social de 2010, adoptat per la Co-
missió Europea i el Consell de Ministres, esmenta altres elements a tenir en compte en les
estratègies per a l'eradicació del sensellarisme:

• Disposar d' informació basada en evidències i avaluació de les polítiques incloent dades
consistents sobre el sensellarisme a Europa.

• Formular objectius de forma clara i concreta ja sigui en la prevenció del sensellarisme o
en la reducció de la seva durada, millorant la qualitat dels serveis o augmentant l'oferta
d'habitatge assequible.

• El paper de l'habitatge social i públic com una de les principals solucions davant del sen-
sellarisme.

• Adaptació als nous grups de risc com les persones migrants i temporers (treballadors
mòbils) .

Anys després, les propostes i recomanacions han quedat molt difuminades per polítiques es-
casses per part de molts estats de la Unió Europea, o pràcticament inexistents com en el cas
d'Espanya.

No podem parlar de la llu ita contra el sensellarisme a Europa sense esmentar a FEANTSA,
Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones sense Llar i que
se centra exclusivament en la llu ita contra la manca d'habitatge. Creada el 1989, FEANTSA
reuneix serveis sense ànim de lucre que ajuden a les persones sense llar a Europa, amb més
de 130 organitzacions membres de 30 països, inclosos 28 estats membres. La majoria són
federacions nacionals o regionals.

FEANTSA treballa per acabar amb la manca d'habitatge mitjançant les següents accions:

• Entaular un diàleg constant amb les institucions europees i els governs nacionals i regio-
nals per promoure el desenvolupament i la implementació de mesures efectives per aca-
bar amb la manca d'habitatge.

• Dur a terme i difondre investigacions i recopilació de dades per a promoure una millor
comprensió de la naturalesa, l'abast, les causes i les solucions de la manca d'habitatge.

• Promoure i faci li tar l' intercanvi d ' informació, experiència i bones pràctiques entre les or-
ganitzacions membres de FEANTSA i les parts interessades rellevants, per tal de millorar
les polítiques i pràctiques que aborden la manca d'habitatge.

• Augmentar la consciència pública sobre la complexitat de la manca d'habitatge i la natu-
ralesa multid imensional dels problemes que enfronten les persones sense llar.

En resum, es pot afirmar que a Europa s'ha obert un nou escenari per a la reestructuració de
les polítiques d'atenció a les persones sense llar centrada més en la prevenció del sensella-
risme i la uti li tzació de l'habitatge com a eix d' intervenció, mitjançant els programes d'habi-
tatge social i el model Housing First. Aquesta transformació de les polítiques d' intervenció
amb el sensellarisme està mostrant unes taxes d'èxit notables, destacant com a paradigma el
cas finlandès, anteriorment esmentat, i l'evolució positiva de Regne Unit, França, Bèlgica i
Holanda.
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El sensellarisme com a repte estatal i autonòmic

És de vital importància comptar amb plans o estratègies que articulin les respostes que actu-
alment es donen al sensellarisme i que suposin un clar lideratge per part de l'administració
pública. A això se li ha de sumar necessàriament una dotació pressupostària suficient i la im-
plicació i delimitació de les responsabili tats de diferents departaments, més enllà dels serveis
socials, per a l'establiment d'objectius clars de reducció de l'abast del problema, mecanismes
de coordinació i seguiment, etc.

El 6 de novembre de 2015, el Consell de Ministres va aprovar la primera Estratègia Nacional
Integral per a Persones sense Llar, un projecte que forma part del Pla d' Inclusió Social i l'ob-
jectiu és millorar l'atenció, reduir el nombre de persones que viuen al carrer i restaurar el seu
paper en la societat. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va liderar l'elaboració de
l'Estratègia, i va consensuar el document amb les organitzacions del Tercer Sector, amb altres
ministeris i amb les comunitats autònomes. L'Estratègia reconeix que hi ha fonts dispars d' in-
formació entre les comunitats autònomes i les principals ciutats espanyoles, si bé diferents
recomptes apunten que el nombre de persones sense llar ha augmentat durant els últims
anys. Entre les principals mesures destaquen afavorir l'accés a rendes mínimes, el foment de
la mediació familiar, impulsar suport en situacions de pèrdua d'habitatge, millorar l'ocupabili-
tat, afavorir contractacions o crear una xarxa de recursos. Precisament, un dels aspectes es-
sencials de l'Estratègia té relació amb aquesta Xarxa de Recursos. Precisament, un dels
aspectes essencials de l'Estratègia té relació amb aquesta Xarxa de Recursos ja que diferents
experiències, especialment al Canadà i als Estats Units, conclouen que destinar una persona
sense llar a un habitatge, dins d'un ampli programa d'acompanyament social per aconseguir
la seva reintegració, millora notablement la seva situació personal, principalment el seu estat
de salut. L'Estratègia contempla també la millora de l'accés a la sanitat d'aquestes persones.

Les línies estratègiques són cinc: la prevenció, la sensibi li tzació, la seguretat, la restauració del
projecte de vida i la millora de la informació. Lamentablement, l'Estratègia no només no està
complint amb els objectius programats, sinó que no compta amb finançament per a l'abor-
datge del complex problema del sensellarisme. Els recursos econòmics destinats provenen
de les partides destinades a afers socials, bé des de les comunitats autònomes o bé des de les
corporacions locals, sent del tot insuficients i no implicant a altres àrees com habitatge, sa-
nitat, etc.

D'altra banda, el sistema de polítiques i estratègies autonòmiques i locals és irregular i escàs.
No totes les autonomies disposen de plans estratègics per a l'eradicació del sensellarisme o
els mateixos no estan dotats pressupostàriament. Destacam les iniciatives locals de Barcelona
(Pla de llu ita contra el sensellarisme 2016-2020), Las Palmas de Gran Canària (Pla Estratègic
d'Atenció Integral a Persones sense Llar 2017-2021) , Saragossa (Primer Pla d'Atenció a Per-
sones sense Llar) , Ajuntament de Madrid (Estratègia Municipal per a la prevenció i atenció al
Sensellarisme 2015-2020), Comunitat de Madrid (Pla d' Inclusió de persones sense llar de la
Comunitat de Madrid 2016-2021) i els recents Plans d'Inclusió de persones sense llar de Ca-
dis i Granada 2018-2021. La resta de comunitats i/o ajuntaments, compten amb plans gene-
rals d' inclusió, en els quals s' inclou el sensellarisme, però no com a plans focalitzats i
concrets del fenomen.
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Epíleg
Les persones sense llar a tot el món tenen una trista característica comuna: totes són vícti-
mes de violacions dels drets humans.

Segons càlculs de l'ONU, hi ha més de 100 milions de persones sense llar a tot el món.
Aquesta sorprenent xifra mostra que al món els governs no han estat capaços de protegir els
drets humans i garantir que les necessitats més bàsiques de la seva població estiguin cober-
tes. Globalment, el nombre de persones sense llar ha augmentat després de la crisi econò-
mica de 2008, en haver-se produït en molts països un increment de la desocupació, la
inseguretat en el treball i la pobresa activa. Aquesta situació s'ha vist agreujada en molts llocs
per les mesures d'austeritat dels governs, que han suposat una retallada de la despesa en ha-
bitatges socials i refugis per a persones sense llar.

Els mètodes basats en l'habitatge han mostrat una alta taxa d'èxit en països com Canadà,
EUA, Portugal, França, Bèlgica, Dinamarca o Finlàndia. Housing First és tan revolucionari i in-
novador com simple: proporcionar a les persones sense llar amb més dificultats, d irectament,
com a primer pas i de manera permanent i incondicional, un habitatge. Aquesta metodologia
sumada als recursos vinculats a la salut i l'ocupació, haurien de ser la pedra angular de la
intervenció, el destí de la qual no és altre que restaurar els drets que tot ésser humà ha de
tenir i que cap societat o retallada econòmica hauria de suspendre, drets tan essencials com
la Salut, l'Ocupació, la Seguretat i l'Habitatge.

Sens dubte, els diferents estats i administracions tenen assignatures pendents de cara a
l'abordatge integral del fenomen dels sense llar:

Incrementar el coneixement: L'increment d'avaluacions i recomptes que indiquin dades reals.
Les dades disponibles ens indiquen que el sensellarisme no és un fenomen uniforme, sinó
que hi ha diversos perfi ls diferenciats de persones sense llar que responen a solucions dife-
rents. Avançar en aquest camí seria fonamental per planificar solucions adaptades.

Incorporació real a la política: En els últims anys han proliferat les estratègies i iniciatives
polítiques per a l'abordatge del sensellarisme. No obstant això, aquelles estratègies que estan
demostrant a Europa ser eficaces són les que es converteixen en plans i compten amb pres-
supostos plurianuals per al desplegament de les seves mesures. A Espanya comptam amb
l'Estratègia Nacional Integral per a les Persones Sense Llar (ENISPSH), però no compta amb
pressupost propi . El mateix passa amb els escassos plans locals o autonòmics. Sense fi-
nançament, els plans no deixen de ser llistats de bones intencions.

Mobilització ciutadana: La mobili tzació de la societat al voltant d'una causa augmenta el seu
coneixement i disminueixen els estereotips, protegeix les persones afectades de patir discri-
minació, delictes d'odi i agressions. A més, faci li ta el treball de les institucions i promou la
presentació i posada en marxa d' iniciatives polítiques. La societat mobili tzada es converteix
en un aliat poderós per a la solució de problemes socials.

Innovació en els models d'intervenció: Analitzant els resultats que fins al moment s'han ob-
tingut en la intervenció amb les persones sense llar i el seu cost, vam concloure que lluny de
ser eficient, suposa un cost econòmic important per a les administracions, amb uns resultats
poc encoratjadors. Els models d' intervenció tradicionals (albergs, centres de nit, menjadors)
es troben més a prop de la caritat i la beneficència que no de la restauració dels drets socials
perduts. Centrats en la cobertura de necessitats bàsiques i el cobrament de prestacions, no
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s'ataca el nucli del problema i perpetuen situacions abocant a la cronificació i la síndrome de
"la porta giratòria". L'aposta per models innovadors mostra la seva eficàcia, així com la digni-
ficació de la persona.

Incorporació de l'habitatge, salut i seguretat com a drets incloents: És urgent el debat sobre
la incorporació de l'habitatge com a dret subjectiu (i reclamable) i la incorporació dels de-
partaments d'habitatge com a actors principals en les polítiques socials. De la mateixa mane-
ra, l'aposta s'ha d'orientar cap a la creació sistematitzada de recursos sociosanitaris específics
i la protecció de la seguretat i d ignitat de les persones sense llar.

La prevenció: poc o res s'ha fet en aquest camp per evitar que les persones caiguin en l'espi-
ral que condueix al carrer. Per eradicar definitivament el problema cal proporcionar una so-
lució estable als que estan sense llar, però també evitar que caiguin més persones en aquesta
realitat.

Tenim al davant un repte, una llu ita i un somni com a professionals d'allò social, com a ciuta-
dans i com a persones:

QUE NINGÚ NO VISQUI AL CARRER
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