Desembre de 2017
“Som persones, tenim drets. Ningú sense llar”
“Som persones, tenim drets. Ningú sense llar” és el lema d’aquesta any per a la celebració del
Dia Internacional de les Persones Sense Llar, que va tenir lloc el passat diumenge, 26 de
novembre.

Amb aquest missatge, les entitats organitzadores de la campanya – Càritas, FACIAM
(Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados), fePsh
(Federación de Esntidades de Apoyo a las Personas sin hogar), XAPSLL (Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar) i BesteBi (Plataforma por la inclusión residencial y a favor de personas sin
hogar de Bizkaia) -, van incidir en els drets que tota persona té pel fer de ser-ho.
A tot l’Estat espanyol es calcula que actualment hi ha unes 40.000 persones que viuen en
situació de sense llar. Són moltes més si considerem que hi ha milers de persones i famílies
que, tot i que no viuen al carrer, es troben vivint en situacions de gran precarietat d’habitatge:
infrahabitatge, compartir pis amb altres famílies, unitats familiars que viuen amuntegades en
una habitació de lloguer, persones que s’allotgen a cases de familiars o amics.
Aquesta situació s’agreuja notablement a l’hivern, perquè hi ha moltes famílies que pateixen el
que nomenem “pobresa energètica” i no poden disposar de calefacció i, fins i tot, redueixen al
màxim el consum d’aigua calenta i de gas o electricitat per cuinar.

S’activa l’Operació Fred
El divendres, 1 de desembre es va activar l’Operació Fred en diferents poblacions de la Diòcesi.
Amb aquesta operació es vol millorar la situació de les persones sense llar quan les condicions
climatològiques són més crues.
Un cas molt concret de l’aplicació d’aquesta operació és l’operatiu que es posa en marxa a
Sabadell. Càritas Interparroquial de Sabadell i la Creu Roja, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sabadell van començar-la l’any 2015.
El dispositiu d’atenció a les persones sense llar es va ampliar i es posa en marxa no només en
cas d’activació del Pla Neucat, sinó també amb temperatures sota zero. Durant l’Operació
s’ofereix allotjament, sopar calent, servei de dutxes, roba i esmorzar.
Càritas Sabadell, al servei d’Acollida a persones sense llar del carrer Duran i Sors, a més a més,
de facilitar a les persones ateses els serveis de dutxes, bugaderia, esmorzar i rober, amb
l’Operació Fred amplia els seus horaris obrint per les tardes fins a les 8 del vespre, en un espai
habilitat especialment. Després d’aquesta hora, poden trobar allotjament a equipaments de
Creu Roja Sabadell.

Manifest "SOM PERSONES, TENIM DRETS. NINGÚ SENSE LLAR "
Som ciutadans, éssers humans; homes i dones, nacionals i estrangers procedents de diverses
parts del món (Àfrica, Europa, Amèrica ...)
Som pares i mares, fills i filles, germans i germanes, també amics dels nostres amics; estem
casats, solters / es, divorciats / es i alguns / es vidus / es ... no sempre estem sols.
Som inquilins, barraquistes, usuaris d'albergs, de pensions, de caixers automàtics, dels bancs
de parcs i carrers. De vegades sense sostre, però sempre sense llar.
Alguns tenim malalties com la salut mental, alguns vam patir addiccions, però la majoria
gaudim de bona salut.
Som treballadors, també patim l'atur i la precarietat laboral, però també som responsables i
amb ganes de treballar.
Som aficionats a la música, a l'esport, al cinema, als museus, tenim hobbies; també ens agrada
xerrades amb els amics, la literatura, ens agrada queixar-nos com a tots i també la migdiada.
Cadascú té els seus interessos.
Som professors, algun metge i arquitecte, cambrers, paletes, netejadors ....
Molts tenim formació i altres no, però tots aportem.

NO SOM captaires, rodamóns, vagabunds, pidolaires, indigents, vagues, viciosos, vividors,
borratxos o yonkis. No som bruts, porcs, aprofitats, gorrers, subvencionats, violents o gent
deshonesta.
TENIM com tots i totes DRETS, dret a la vida, a la llibertat, a ser persona.
Tenim dret a anar als hospitals i centres mèdics i a ser atesos com una altra persona més,
sense detriment de la nostra dignitat per estar en situació de carrer.
Tenim dret a un treball digne i de la protecció social, que ens permeti viure quan vinguin "mal
dades".
Tenim dret a l'asil i accedir als serveis, treball i recursos com un ciutadà més.
Tenim dret a una llar, on puguem sentir-nos segurs, atendre a la nostra família i protegir-los.
Tenim el dret d'accedir als drets econòmics, socials i culturals com qualsevol ciutadà més.
Per tant DEMANEM a les administracions els recursos necessaris i adequats per a poder iniciar
una nova vida i poder sortir d'aquesta situació.
DEMANEM la visualització d'aquesta problemàtica, de manera que sensibilitzi la societat i que
aquesta no ens estigmatitzi.
DEMANEM als centres que s'adaptin a les persones que estan en situació de carrer, per poder
iniciar un procés d'inclusió i no només gestioni la nostra pobresa.
Però nosaltres també ens comprometem a participar en els nostres centres de referència, a
donar els passos necessaris per sortir d'aquesta situació de carrer, a aportar les nostres
experiències a la societat perquè no es tornin a cometre aquests errors, a visualitzar la nostra
situació a la societat perquè no ens estigmatitzin, a ajudar a altres a sortir del carrer, ens
comprometem a cap persona se senti sense llar.

Són persones amb drets... Què podem fer per elles?

El papa Francesc beneint l’escultura de “Jesucrist sense sostre” al Vaticà

Tot i que, amb el pas dels anys se’n disposa de més recursos per aquestes persones, encara hi
ha molt a fer. Per això, des de Càritas i les altres organitzacions responsables de la campanya
demanem.


A les administracions públiques: que promoguin reformes estructurals que comportin
l’aplicació del dret humà a un habitatge digne i adequat.



A la ciutadania: que conegui i s’animi a participar a les entitats social del seu territori
que promoguin i posin en valor les drets de les persones en situació de sense llar.



Als mitjans de comunicació: que informin des d’una perspectiva de drets, que ajudi a
eliminar les dificultats i la discriminació que pateixen les persones en situació de sense
llar, que eviti la seva estigmatització i els situï com a subjectes de dret.

A més d’aquestes propostes, les entitats organitzadores recordem que “és imprescindible i
urgent l’existència d’un parc públic d’habitatge social, assequible i accessible”, sobretot tenint
en compte que hi ha més de 40.000 persones en situació de sense llar a Espanya, tot i que
existeixen gairebé 3,5 milions d’habitatges buits.

