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Egy férfinyira a hajléktalanságtól
Nõpolitika és hajléktalan nõk az Európai Unióban

A kutatók szerint a megnevezéssel ellentétben nem csupán a lakás hiá-
nya, de még csak nem is a szegénység egyéb jellemzõi, mint a munka-
nélküliség szülik a hajléktalanságot (Watson, 1999, Espig-Andersen,
1990). Az okok halmozottak. Fõszerepet játszik a háború utáni család-
modell-változás, de felelõssé tehetõ az emberi kapcsolatrendszerek lazu-
lása is, amely mögött kimondva-kimondatlanul, a nõk társadalmon és
családon belüli helyzetének radikális átalakulása feltételezhetõ. Értelmez-
hetjük mindezt úgy, hogy a nõk tradicionálisan kijelölt társadalmi pozí-
cióinak lazulásával, a nõi emancipáció következtében megrendült a ha-
gyományos családszerkezet, a nõk kapcsolathálózatok fenntartására, ápo-
lására fordított energiája nem a család közös elõnyére szolgál, hanem
individualizálódik, s az önérdek mellett maximum a gyerekek eltartására
fordítódik.�

A hátrányos helyzetekkel, a társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó tu-
dományos munkák közül egyetlen sincs, amely a kiváltó okok felsorolá-

Az Európai Unióban 47 millió ember él a szegénységi küszöb alatt,
harmincmillió élete szociális támogatástól függ, közel hárommillió
hajléktalan a rokonai, ismerõsei, barátai vagy a szociális rendszer

segítségére szorul, 1,8 millió ember pedig hajléktalanszállásokon él.
Ezek ráadásul csak becsült számok: szinte egyetlen európai

országban sincs rendszeres, központi, hivatalos, egységes felmérés a
társadalomból „kiilleszkedettekrõl” (Avramov, 1999). A számok

bizonytalansága a hajléktalanság meghatározásának labilitását követi,
ugyanis abban sincs közmegállapodás, hogy kiket nevezzünk

hajléktalannak. Ország, kultúra, szociálpolitika és aktuális kutatók
szerint más és más személy tartozik e kategóriába

(Edgar–Doherty–Meert, 2003). Mindehhez adjuk hozzá az egyes
országok statisztikakészítésének különbségeit, és máris úgy tûnik,

aligha van remény a hajléktalanság problémájának
közös megismerésére.
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sakor ne az elsõk között említené a szocializáció folyamatában, de külö-
nösen a családban zajló konfliktusokat, amelyek a párkapcsolatokban
mutatkoznak meg a legpregnánsabban. Eközben nemcsak a hétköznapi,
de tudományos sztereotípiák is a nõk családösszetartó, a kapcsolatokért
s legfõként a gyereknevelésért való felelõsségét hangsúlyozzák. Innen
már csak egy lépes, hogy a nõk emancipációs törekvéseit tegyük felelõssé
a magánéleti zûrzavarokért. Mintha a nõkkel foglalkozó kutatásokat is
a társadalmi lelkiismeretfurdalás hatná át. S miközben egyfelõl egyéni
és társadalmi nyereségként könyvelõdik el a nõk tömeges kilépése a köz-
élet és munka porondjára, igényük a hatalomban való egyenlõ részvé-
telre, másrészt hátrányként jelennek meg a megkettõzött elvárások, az
otthon és a karrier összehangolása, miután a reprodukciós feladatok (ter-
hesség, szülés, korai gyerekgondozás) jó része, érzelmi-egzisztenciális és
más okokból nem átruházható. Így alakulhat ki az a társadalmi és egyút-
tal önmagukban is megjelenõ elvárás a nõkkel kapcsolatban, amely a nõk
hátrányos helyzetét hangsúlyozza, annak megoldását a nemek közötti
egyenlõségben látja, legtöbbször a férfiakkal szemben. Miközben a tár-
sadalmi hierarchia csúcsán és az alján is a férfiak állnak többségben.

Nincs ez másként a hajléktalanság esetében sem. A hajléktalanok dön-
tõ többsége férfi, minden országban, minden korosztályban, minden idõ-
pontban, ahogyan a devianciák mindegyikében jobbára férfiak az érin-
tettek, legyen szó szenvedélybetegségekrõl, szexuális devianciákról, ön-
gyilkosságról, mentális betegségekrõl vagy bûnözésrõl. Mégis többet fog-
lalkozunk a nõk hátrányos helyzetével, a családban és közéletben egy-
aránt, a még mindig élõ, patriarchális elnyomással, s ezért a törvények
és jogszabályok a nõk helyzetén kívánnak segíteni, nemritkán a férfiak
rovására, kimondva vagy kimondatlanul, hogy mindezért a férfiak a fe-
lelõsek.

A tudományos vizsgálatok tanulságai szerint a hajléktalan nõk száma
lényegesen kisebb, mint a férfiaké, talán ezért sokkal kevésbé kutatott is.
Ugyanezek a kutatások azt is megállapítják, hogy a hajléktalanná válás
kockázata nemenként igencsak eltérõ, s mint a következõkben láthatóvá
válik, komoly kihatással van a férfiakra, s nemcsak a párkapcsolati prob-
lémáknak, de az országok család- és nõpolitikájának is tükre.

Nem érdektelen tehát a hajléktalanság kérdését a nemek viszonylatá-
ban áttekinteni, mégpedig leendõ közösségünk, az Európai Unió hajlék-
talanságának ismeretében.

Hajléktalan nõk az Európai Unióban

A hajléktalanságról alkotható ismeretekre világszerte leginkább a külön-
féle menhelyek, segítõ intézmények felmérései révén derül fény, sokkal
ritkább az országos, általános és rendszeres összeszámlálás. Az egyes
országok összeírásai azonban számszerûen alig hasonlíthatók össze, sõt
még az adott ország hajléktalanjairól sem kapható egységes kép
(Edgart–Doherty–Meert, 2003). A legtöbb információ e témáról az 1989-
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ben alapított nem-kormányzati szervezet, a FEANTSA� évi jelentéseibõl
szerezhetõ. A szervezet megbízásából került sor 1999-ben az Európai
Unió tagállamaiban a hajléktalan nõk helyzetének összefoglalására is
(Edgar–Doherty, 2001).

A hajléktalan nõk számarányát az EU-tagállamok összességében, a tel-
jes hajléktalanok körében 25–30 százalékra becsülik, amely legtöbbször
mérési különbségek vagy az adott ország hajléktalanellátásának minõségi
szintje miatt országonként változik. Változóak a hajléktalanság definíciói,
különböznek a kockázati okok, nemkülönben a vizsgálatok szempontjai
is. Mindezek után akár reménytelennek is mondhatnánk, hogy bármi kö-
zös konzekvenciára bukkanjunk. A tanulságok a hajléktalanság nõket
érintõ kérdésében leginkább az adott ország nõpolitikájának tendenciáit,
kudarcait, gyengeségeit és lehetõségeit tükrözik, s nem utolsósorban né-
hány megválaszolandó kérdést és általános megszívlelni valót mutathat-
nak. A következõkben bemutatott csoportosítás és sorrend önkényes, in-
kább felsorolás, mintsem sorrend. Alapja az adott ország geopolitikai,
társadalompolitikai mûködése, viszonyulása a társadalmi nemekhez,
egyszerûbben, a nõbarát skandináv és Benelux államok, a liberális atlanti
nemzetek, az EU középsõ területének jóléti nõpolitikáját folytató és a
déli, nagycsaládcentrikus tradíciójú országok alkotnak egy-egy csopor-
tot.�

Svédország: nõbarát politika, rejtett hajléktalanság

A hajléktalanság Svédországban igen szélesesen értelmezett fogalom
(Edgar–Doherty–Meert, 2003). Nemcsak az tartozik e kategóriába, akinek
nincs saját vagy bérelt lakása, amelyet állandóan használhat, hanem aki
a szociális szolgáltatások, a különbözõ egészségügyi és szociális intéz-
mények nyilvántartásában három hónapon keresztül nem szerepel lakás-
használóként, szállásokon vagy éppen az utcán él. Hajléktalannak számít
az is, aki ideiglenesen ugyan ismerõsöknél, barátoknál száll meg, de la-
káshiány miatt kapcsolatban áll hajléktalanokat segítõ intézményekkel.
Összegezve: hajléktalan az, akinek lakáshelyzete rövid idõ alatt, esetleg
egyáltalán nem oldódik meg, akinek nincs hol tartózkodnia, nem képes
tartósan és folyamatosan szociális kapcsolatokat fenntartani és építeni
(Thörn, 2001).

Számok-adatok

Az 1999. áprilisi felmérés (NBHW, 2000) szerint, amelyet a svéd egész-
ségügyi hivatal (Socialstyrelsen) kezdeményezett, 8440 hajléktalant tar-
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tottak nyilván. Életkoruk átlag 39 év; ezer fõ 26 év alatti és 170 fõ 65 év
feletti volt. Egynegyedük nem svéd születésû, minden tizedik finn szár-
mazású volt. Mindössze 3 százalékuk dolgozott, a többiek szociális se-
gélyekbõl, nyugdíjból éltek. Minden harmadikuknak 18 év alatti gyereke
van, akikkel nem élnek együtt. A nõk száma e felmérés szerint 1772 fõ
(21%), a városokban, különösen a fõvárosban (23%) valamivel többen
élnek. A hajléktalan nõk száma egy korábbi, 1993-as felmérés tanulsága
szerint 17 százalékról emelkedett húsz fölé, míg a férfiaké, úgy tûnik,
nem változott. Az okot azonban a kutatók nem a nõk hajléktalanná vá-
lásával magyarázzák, sokkal inkább a különbözõ segítõ szervezetek ak-
tivitásának tulajdonítják, ennek révén többen kerültek be a felmérés alap-
jául szolgáló nyilvántartásokba (Thörn, 2001).

Rejtett hajléktalanság

Hajléktalannak és nõnek lenni a nõbarát Svédországban sem könnyû. A
kérdés tanulmányozói szerint a svéd hajléktalan férfiakkal szemben a
nõk sokkal inkább láthatatlanok, aminek okát a hajléktalansághoz fûzõdõ
stigmatizálásban keresik (Thörn, 2000). A kutatások szerint a nõk több-
sége azért nem tûnik fel a statisztikákban, mert ideiglenesen rokonoknál,
barátoknál húzza meg magát, s teszi ez azért, mert a hajléktalanságot a
svéd média, a közvélemény, de a szociális segítõ hivatalok is fõként sze-
mélyes kudarcnak, szinte személyes jellemvonásnak tekintik, s kevésbé
a lakástalansággal kapcsolják össze. A hivatalos és a közvéleményben
tükrözõdõ képben a hajléktalan nõk prostituálódó, testileg és lelkileg el-
hanyagolt, kerülendõ áldozatokként jelennek meg. A hajléktalan nõhöz
amúgy is kapcsolódó szegénység, sebezhetõség, szexuális kiszolgáltatott-
ság a piszkosság, büdösség, ápolatlanság látványával súlyosbodik. A haj-
léktalan nõk többféle megoldást is alkalmaznak helyzetük leplezésére.
Elsõsorban kerülik a hajléktalanszállásokat, s mindent elkövetnek, hogy
tisztálkodhassanak, ruhájukat, testüket ápolják, így nem tûnnek ki a töb-
biek közül. A svéd hajléktalan nõkkel készült interjúk azt is jelzik, hogy
még a szociális gondozók is többnyire prostituáltként kezelik õket, ezért
is kerülik a szállásokat és mindent megtesznek, hogy mihamarabb kike-
rüljenek a hajléktalanságból (Thörn, 2000).

A svéd hajléktalanok 70 százaléka drog- és alkoholproblémákkal is
küzd, 35 százalékuk mentális gondokkal, egynegyedük mindkettõvel.
Sokkal több nõ szenved mentális betegségekben, mint férfi, s számukra
inkább az alkohol és drog okoz gondot.

A felmérések legfõbb tanulsága, hogy a különféle hivatalos és civil
szervezetek között nincs kellõ együttmûködés, s nincsenek tekintettel
azokra a speciális igényekre és bánásmódokra, amelyek a hajléktalan nõ-
ket érdemben segíthetné.

A nõi emancipáció eszményi színterének tartott Svédországban épp-
úgy összekapcsolódik az otthon, a család a nõkkel, mint a legpatriarchá-
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lisabb társadalmakban� (Heltai, 1997. 23. o.). A nemi szerepek tradicio-
nális megítélése tükrözõdik a hajléktalan nõk megítélésében is. A hajlék-
talan nõk önmagukat is sokkal sebezhetõbbeknek tartják, mint a férfiak,
az otthon a nõiességüket jelenti, s a hajléktalansággal éppen azt vesztik
el, ami nõi mivoltukat erõsíti (Wardhaugh, 2000).

Finnország: férfi lakás nélkül, nõ otthon nélkül

A felmérések szerint az 1990-es év a finn társadalomban recessziót ho-
zott, ami a családok életében is érezhetõvé vált. A finn állam nagyvona-
lúsága csökkent, s a változást elsõsorban az egykeresõs családok, a mun-
kanélküliek és a teljesen egyedülállók érezték meg. Itt is a férfiak prob-
lémája a hajléktalanság. 1999-ben 10 000 hajléktalan volt Finnországban,
fõként Helsinkiben és környékén, 5 hajléktalanból 4 egyedülálló férfi
(Avramov, 1999). Családi problémák, alkohol, válás – ezek a fõ okok a
férfiak esetében. A finn férfi azonban nem beszél ezekrõl a gondjairól,
nem keres segítséget. Az esetek többségében a válás után a nõk marad-
nak a közös otthonban. A gyerekes anyák elõnyt élveznek a szociális
lakások és a segélyek terén is, ez azonban, úgy tûnik, nem elegendõ a
hajléktalanság megszüntetéséhez (Karkkainen, 2001).

Drog, alkohol és a fiatal, egyedülálló nõk

Finnországban 1999-ben 1800 nõ volt hajléktalan, ebbõl 1200 Helsinkiben
él (Homelessness Report, 2002). A hajléktalanság a leggyakrabban a nõk
esetében is válással vagy az együttélés megszûnésével kezdõdik. Szinte
mindegy, hogy a nõ hagyja-e el a közös lakást, vagy marad ott egyedül,
egy idõ után képtelen fenntartani azt, ezért kilakoltatják, s a következ-
mény azonos. A szociális segélyért folyamodók 40 százaléka nõ, akik
lakbérelmaradás miatt kérnek leggyakrabban segítséget. Számos esetben
azonban még ennél is súlyosabb okok vezetnek a hajléktalansághoz. A
fiatalok legtöbbször drogproblémáik, antiszociális viselkedésük miatt
kényszerülnek elhagyni szüleik házát. A nõk elsõ lépésként ismerõseik-
nél, rokonaiknál próbálnak hajlékra lelni, vagy egyik kapcsolattól a má-
sikig élnek. 1999-ben az egyedülálló nõk 60 százaléka idõszakosan az
ismerõseinél lakott, ám a drogozás következtében hamarosan az utcára
került. A függõ nõk azonban igyekszenek elkerülni a férfiakkal közös
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hajléktalanszállásokat, félnek a gyakori erõszaktól is. 2000 tavaszán Hel-
sinki speciális szociális intézményeiben a 25 év alatti nõk tették ki a je-
lentkezõk felét. Leginkább drog, alkohol és prostitúció vezetett hajlékta-
lanságukhoz (Karkkainen, 2001).

Megoldások

A finn állam és a segítõ szervezetek komoly figyelmet szentelnek a haj-
léktalanok önálló lakáshoz juttatásának. Helsinkiben az elmúlt évben
1200 bérelhetõ lakás állt a hajléktalanok rendelkezésére (Homelessness
Report, 2002). A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy például a
szenvedélybeteg hajléktalanok utókezelése nincs megoldva a lakásprob-
lémájuk rendezésével. Ezek a fiatalok speciális segítséget igényelnek, sok-
féle gondoskodást, állandó kapcsolatot a segítõkkel; náluk a lakáshoz
jutás tehát nem a végsõ megoldás.

A finn társadalom nõpártisága, úgy tûnik, nem jelenti a nõk valódi
egyenlõségét, speciális igényeik kielégítését. A kutatások szerint a közép-
korú alkoholista férfi ugyan a legkevésbé támogatott csoport Finnország-
ban, de a hajléktalan, egyedülálló, fiatal, drogos nõ hasonló helyzetben
érezheti magát. A kutatók szerint a finn nemi szerepmegosztás a „férfi
lakás nélkül, a nõ otthon nélkül” szlogen mögött nyilvánvaló. A férfiak
a közgondolkodásban nem családhoz kapcsoltan, férjként és apaként je-
lennek meg, a nõk ugyanakkor az otthonhoz kötöttek, amely nélkül de-
viánsnak, morálisan kívülállónak tekintik saját magukat, és a társadalom
is hasonlóképpen ítélkezik. Mindehhez hozzájárul a finn szociálpolitika
rendszere is, amely az egyedülálló anyákat kiemelten támogatja, ám ez
a pozitív megkülönböztetés nem terjed ki az egyedülálló nõkre, s fõként
nem a fiatal drogos nõk lakáshelyzetére�.

Dánia: a hajléktalanság ismeretlen

Dániában nem írnak hajléktalanságról sem férfiak, sem nõk esetében. A
dán nõpolitika célja egy olyan jóléti állam mûködtetése, amely minden
nõ számára lehetõvé teszi a fizetett munka vállalását, a saját testével való
rendelkezést, így az abortuszt és a fogamzásgátlás megválasztását.
Egyúttal biztosítja a gyermekintézményeket, és jóléti szolgáltatásokat
nyújt, amelyek megváltoztatják a tradicionális férfi-dominanciájú társa-
dalmat. A szakértõk szerint a jogi és a társadalmi struktúra biztosítja
ugyan a nõk számára a teljes és egyenlõ lehetõségeket, de a közgondol-
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kodásban még él az a képzet, hogy a férfiak gondoskodása nélkül a nõk
kizáródhatnak a társadalomból (Munk–Koch-Nielsen–Raun, 2001). A haj-
léktalanság kockázati tényezõi azonban Dániában is léteznek.

Foglalkoztatás

Dániában a jog 1970-ig a családokat támogatta, nem házaspárokra kon-
centrált a segítés, hanem a gyerekekre és szülõkre. A házassággal egyen-
jogú intézménynek ismerik el az együttélést, sõt a homoszexuális kap-
csolatokat is. 1987 óta a jog a családon belül a háztartás tagjainak füg-
getlenségét hangsúlyozza, a juttatások, segélyek, kedvezmények az önál-
ló tagokra vonatkoznak. Mindennek alapja a dán foglalkoztatáspolitika.
Dánia a második helyen áll a nõi foglalkoztatottak arányában az európai
államok között. Ugyanakkor a férfiak még mindig nagyobb arányban
vesznek részt a munkaerõpiacon, mint a nõk. A nõk fõként részfoglal-
kozásúak, ami az elmúlt 10 évben csökkenõ tendenciát mutat. A férfiak
Dániában is többet keresnek, és a nõk körében magasabb a munkanél-
küliség (European Commission, 1997 és 2001).

Egyedülálló háztartások

Mindennek ellenére 1960-hoz képest nõtt az egyszemélyes háztartások
száma, akkor 16 százalékot, 1997-ben 35,8 százalékot tett ki az összes
háztartások körében. Az okot a kutatók a fiatalok önálló lakáshoz jutta-
tásában látják, miközben az idõs egyedülállóknak sem kell egzisztenciális
okokból megválniuk otthonuktól (Munk–Koch-Nielsen–Raun, 2001). A
demográfiai változások miatt Dániában is növekszik az idõs egyedülálló
nõk száma, fõként a nõk hosszabb élettartama miatt. Az egyszülõs ház-
tartások többségét a gyerekkel együtt élõ, válás utáni nõk teszik ki.

A válás

A válások dinamikája érdekes változáson ment át. Az 1950-, 1960- és
1970-es években kötött házasságok háromnegyede 20 év múltán is teljes,
míg az 1980-ban és az 1985-ben kötöttek esetében magasabb a válások
száma. Az 1990-ben megkötött házasságok 5 év múltán 14 százalékban
bontódtak fel (Munk–Koch-Nielsen–Raun, 2001). A válások lassulásának
üteme a kutatók szerint a dánok családtiszteletében keresendõ. A párok
hosszú távú együttélését minden formájában elfogadottnak és biztonsá-
gosnak tekintik, a dán gyerekek döntõ többsége két szülõvel nõ fel, a
családtagok közötti szolidaritás igen erõs. A válás intézménye is a gye-
rekek és a szülõk biztonságának fenntartására koncentrál. Ha ugyanis a
válóperben a párok nem tudnak megegyezni, a hatóságok döntik el a
lakás kérdését, ami összefügg a gyermekelhelyezéssel. A gyerekrõl való
gondoskodás a nõk mellett szól, míg a fizetési képesség a férfiak mellett.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy teljesen kiegyenlítõdik a nõk és férfiak
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aránya, s bár mindkét fél tagadhatatlanul rosszabb helyzetbe kerül, mégis
több férfi távozik a közös lakásból, mint nõ.

A marginalizálódás egyéni okai

Úgy tûnik, Dániában nincs hajléktalanság, bár a marginálódás kockázata
a nõk számára valamivel nagyobb, ám ez fõként individuális okok miatt
van így. Leginkább a családon belüli erõszakot, a mentális sérüléseket
és a drogot sorolják fel. A dán szociális védõ intézmények ezekre kon-
centrálnak, és képesek komplex segítséget nyújtani. A feleségbántalma-
zás Dániában is elõfordul, a válóokok között ez szerepel a leggyakrabban,
1984-ben az elvált nõk 24 százaléka jelölte okként, 1992-ben a nõk 1 szá-
zaléka mondta, hogy jelenlegi partnere bántalmazta, 8 százalékuk a ko-
rábbi partnerérõl jelentette ki ugyanezt (Borner Stax, 1997).

A vizsgálatok tanulsága szerint a dán nõk kirekesztõdésének, így haj-
léktalanná válásának igen alacsony a kockázata. A jogi és szociális okok-
kal szemben egyéni helyzetek vezethetnek hátrányos szituációk kialaku-
lásához. A dán társadalomban nincs jelentõs strukturális különbség a ne-
mek helyzetében és kezelésében. A kenyérkeresõ férfi és a tõle függõ
családtagok modelljének megszüntetése a nõk gazdasági függetlenedé-
sének támogatásával, a szülõk segítésével, a társadalmi szinten kezelt
lakáselosztással rendkívül biztonságossá tette nemcsak a nõk, de a csa-
ládok helyzetét is (Munk–Koch-Nielsen–Raun, 2001).

Hollandia: bántalmazottak és menekültek

Az elmúlt húsz évben az Európai Unió tagállamai között a legnagyobb
népességnövekedést (12%) és háztartásgyarapodást (33%) Hollandia pro-
dukálta (Boelhouwer, 1996). A népességszám a kelet-európai és balkáni
bevándorlók révén emelkedett jelentõsen, amely számos társadalmi kö-
vetkezménnyel járt, fõként komoly lakáshiánnyal, munkanélküliséggel és
hajléktalansággal.

Számok, adatok

A 2000 évi felmérés (Feijter, 2001) szerint a hajléktalanok száma Hollan-
diában 25 000–30 000 között van, bár az Üdvhadsereg saját összeírásában
közel 60 ezer hajléktalan szerepel (Edgar–Doherty–Meert, 2003). A haj-
léktalan nõk számát az összes hajléktalanok 11 százalékára becsülik.

Foglalkoztatás, egyfõs háztartások

A részfoglalkozásban dolgozó nõk száma Hollandiában a legmagasabb
az unió államai közül. Igaz, míg a gyerek nélküli nõk elhelyezkedési
lehetõségeit támogatják, a gyerekes nõk segítésérõl ez nem mondható el.
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1997-ben az egyedülálló anyáknak mindössze 40 százaléka volt aktív dol-
gozó, ami a legalacsonyabb részvételi arány az egész unióban (European
Commission, 2001). Az is tagadhatatlan, hogy az egyszülõs háztartások
száma Hollandiában a legalacsonyabb, miközben az egyfõs háztartásoké
a legmagasabb. A családok szegénysége 1977 és 1997 között növekedett,
a legalacsonyabb bevétellel bíró egyszülõs háztartások száma 7 százalék-
ról 14 százalékra emelkedett, s ezzel a nõi családfenntartók háztartása a
szegények csoportján belül 56 százalékra emelkedett. Igaz, a jóléti jutta-
tások, a támogatások mértéke az infláció nagyságával együtt emelkedett,
ugyanakkor a lakbérek ennél jóval gyorsabban.

A családon belüli erõszak

A holland felmérések szerint a hajléktalansághoz a családon belüli erõ-
szakon keresztül vezet az út (Feijter, 2001). Azt állítják, hogy minden öt
nõ közül egy, 20 és 60 év közötti nõt a partnere fenyeget, évente 200
ezer, 15–60 közötti nõ bántalmazástól szenved, 50 000 közülük súlyosan
sérül. A hajléktalanság és a családon belüli erõszak közötti szoros kap-
csolatot bizonyítja, hogy a hajléktalan nõk 90 százaléka speciális segítsé-
get igényelne. 1970 óta létezik is szállás a bántalmazott nõk számára, sõt,
1929 óta a leányanyák részére igen komplex kezelési stratégiákat dolgoz-
tak ki. Az effajta menhelyeken a terhesség, a magányosság, az erõszak,
a gyerekgondozás, az anyagi, kapcsolati problémák, sõt pszichiátriai sé-
rülések megoldására is segítséget kaphatnak a rászorulók.

Menekültek

A holland társadalom számára komoly megterhelést jelent a bevándorlók
helyzetének kezelése. A hajléktalanok körében megjelent az illegális be-
vándorlók csoportja is. 1998-ban a nõi szállások népességének 60 száza-
léka, a hajléktalanszállásokon megjelenõknek pedig a 40 százaléka Hol-
landián kívül született. Többségüket emberkereskedelem révén, prosti-
tuáltnak hozták az országba, vagy az erõszak miatti félelmükben mene-
kültek. Segítésük igen nehéz, illegális helyzetük, nyelvtudásuk, egzisz-
tenciális kiszolgáltatottságuk miatt szinte alig elérhetõek.

Megoldások

A holland hajléktalanellátásnak és a szociálpolitikának köszönhetõen a
hajléktalanok száma nem növekedik, számuk azonban igen magas a kör-
nyezõ északi államokhoz képest. Igaz, a hajléktalanellátás a nõk többsé-
gét képes segíteni, ám nagy a hiány elsõsorban a speciális ellátást igénylõ
szálláshelyek terén, a nõk ugyanis itt sem használják az általános és kö-
zös szállásokat. A különféle, egymástól elkülönülõ funkciójú gondozó-
segítõhelyek nem képesek a sokféle problémával küszködõ hajléktalan
nõket megfelelõen ellátni. Amszterdamban például a menhelyeket felke-
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resõ nõk 61 százaléka bántalmazás miatt kerül veszélyhelyzetbe, 25 szá-
zalékuk viszont lakáshelyzete és anyagi okok miatt szorul hajléktalan-el-
látásra. A menhelyeken megemelkedett a tinédzser anyák, terhes nõk
száma, valamint az egyedül álló fiataloké. 1999-ben a hajléktalan-gondo-
zást igénybevevõk fele 18–30 év közötti volt (Feijter, 2001).

A nõk a férfiakétól eltérõ stratégiát választanak a túlélésre. Sokkal
kevésbé jelennek meg a hajléktalan szállásokon, menhelyeken, és még
kevesebben az utcán. A nõk Hollandiában is gyorsabban kerülnek ki a
hajléktalanság állapotából, cselekvésre ösztönzi õket a gyerekekért való
felelõsség, valamint az utcai és a férfiakkal közös szállásokon elõforduló
erõszak, mint félelmet keltõ elem. Mindennek ellenére a hajléktalan-gon-
dozásokon megjelenõ nõk száma 1994-ben még csak 5 százalékos volt,
1999-re ez az arány 26 százalékra emelkedett (Feijter, 2001).

Belgium: nõi szegénység

Az Európai Uniós adminisztráció központjának országában a szegénység
feminizálódását tartják a hajléktalanság legmeghatározóbb forrásának. A
kutatók álláspontja szerint a szegénység kockázata életkor, iskolázottság,
a hatalomból való részesedés szerint alakul, így vannak olyan nõi cso-
portok – például a fiatal nõké, a háziasszonyoké –, amelyekben magas
a szegénység kockázata. Az egyetlen, nõi hajléktalansággal fogalakozó
felmérés tanulságai is ezt igazolják (De Decker, 2001).

Egyedülálló nõk

A nyugdíjas, egyfõs, nõi háztartások száma, amelyeknek 8 százalékát öz-
vegyek alkotják, az 1985-ös 9 százalékról 1992-re 17 százalékra emelke-
dett. Ez a szám kétszer magasabb, mint a nyugdíjas férfiak vezette ház-
tartások száma, amelyeknek 80 százaléka ugyanakkor házaspárokból áll.
Az egyszülõs háztartások 80 százalékát egyedülálló nõ vezeti, a felmé-
rések szerint 8 százalékuk az EU szegénységi szint alatt él. 1975 és 1985
között az egyszülõs családok helyzetének javítására állami erõfeszítések
történtek, bevételeik növelésére törekedtek, egyrészt a munkaerõpiacon
való részvétel segítésével (ami ez idõ alatt 50 százalékról 69 százalékra
emelkedett), valamint a családi pótlékok emelése révén. Az intézkedések
azonban nem szüntették meg a szegénység kockázatát.

Belgiumban aggasztónak tartják a háziasszonyok helyzetét. A hivata-
los adatok szerint ugyanis a szegénynek nevezett családok 42 százaléka
egykeresõs, s míg az egyedülállók 8 százaléka él az EU szegénységi
standard alatt, addig a háziasszonyok 13,5 százaléka él hasonló szinten.
Belgiumban a kétkeresõs háztartás általános trend, a háziasszonyok több-
sége alacsonyan iskolázott és családjukban a gyerekek száma is magas,
mindezeken felül a családfõ is alulképzett, így ezeknek a családoknak
igen rossz a gazdasági pozíciója.

A lakáshoz jutás sem csökkenti a nõk szegénységi kockázatát. Belgi-
umban a saját tulajdonú lakás az általános, ennek megvásárlása azonban
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csak két keresetbõl vagy egy magas fizetésbõl lehetséges. A lakásforga-
lom szabadpiaci jellege miatt az egykeresõs családok általában szociális
lakásokban vagy bérelt lakásban élnek, de bizonyos csoportok, így az
idõsek, az alacsony képzettségûek, a munkanélküliek, az egyszülõs ház-
tartások számára nagy teher a lakásbérlés, hiszen alacsony jövedelmük-
bõl kell fizetni a bérleti díjat.

Hajléktalanság

A hajléktalanok számát Belgiumban a hajléktalan ellátásban megjelenõk
száma alapján 17 ezerre becsülik. Ezen belül 17 százalék hajléktalan nõ.
A hajléktalan szolgáltatásban jelentkezõk statisztikája azt mutatja, hogy
a hajléktalan gyerekes nõk száma 1980 óta lassan csökkent, amit a kuta-
tók úgy értelmeznek, hogy semmiképpen sem csökkent a létszámuk, csu-
pán kisebb mértékben veszik igénybe a szolgáltatásokat. A hajléktalan
nõk fele 30 év alatti, és közel 60 százaléka egyedülálló volt (szemben a
férfiak 96 százalékával). A nõk egyharmada gyerekkel együtt hajléktalan,
akiknek 80 százaléka 10 év alatti.

Az 1980-as és az 1990-es évek végének összehasonlítása nem mutatott
növekedést a hajléktalan-centrumokban megjelent nõk etnikai státusá-
ban. 83 százalékuk belga, kb. 4 százalékuk más EU országbeli, 13 érkezett
EU-n kívüli országokból. 1997-ben a hajléktalan nõk többsége férjes
(42%), 35 százalékuk hajadon, közel 20 százalékuk elvált és 2,8 százalé-
kuk özvegy. Többségük alacsony képzettségû és iskolázottságú, még a
fiatal hajléktalan nõk 70 százaléka is a szakképzés alsóbb szintjén áll. Az
1997-es adatok azt mutatják, hogy a hajléktalan központokba érkezõ nõk
35 százalékának egyáltalán nincs jövedelme, a többség jobbára munka-
nélküli segélyekbõl, a szociális juttatásokból él. A kutatók megállapítása
szerint a jövedelem és a családi státus között igen szoros a kapcsolat. A
házas nõk 42 százaléka vált a családi problémák miatt hajléktalanná,
többségük háziasszony, akinek semmiféle jövedelme nem volt. Függésük
teljesen nyilvánvaló, s vagy hosszú ideig kell igénybe venniük a hajlék-
talan szolgáltatásokat, vagy visszakényszerülnek konfliktusos családjukba.

Az okok

A hajléktalanná válás okait elemezve kiderül, hogy a nõk 24 százaléka
a kapcsolati problémái miatt válik hajléktalanná, 16 százalékuknál lakás-
gondok, 11 százaléknál pedig anyagi szempontok vezetnek a hajlékta-
lansághoz. A férfiak elsõ helyen a lakáshiányt (25%) említik, ami kap-
csolódik az anyagi ellehetetlenüléshez (16%) és csak 5 százalékuk vallja,
hogy a kapcsolati problémai miatt vált hajléktalanná.
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Megoldások

A belga kutatók véleménye szerint a szegénység feminizálódása annyi-
ban releváns, hogy a szegénység speciálisan hat a nõkre. A nõk szegény-
ségi kockázata egyes csoportok esetében növekszik: a legnagyobb ve-
szélyben az egyedülálló gyerekes anyák és az alacsony iskolázottságú
háziasszonyok vannak. A belga hajléktalan nõk között alig találhatóak
idõsebbek, róluk, úgy tûnik, a családjuk megfelelõen képes gondoskodni
Társadalmi szinten mégis számolnak a hajléktalanná válásuk kockázatá-
val. A belga kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy miközben a nõk
iskolázottsága, gazdasági aktivitása javult, a „befejezetlen emancipáció”
tünetei a belga társadalomban is megmutatkozik. A nõk gazdasági füg-
getlenségét nem erõsíti a részmunka, a családi kötelezettségekhez kevés-
bé alkalmazkodó munkaidõ-beosztás és a munkanélküliség pedig kifeje-
zetten hátráltatja. Az emancipáció bumeráng-effektusával is számolni
kell, elsõsorban azért, mert ez a sokat hangoztatott esélyegyenlõség he-
lyett komoly szakadékot teremt, fõként a magas iskolázottságú, ezért
jobb gazdasági-munkahelyi pozíciókat betöltõ nõk és az alacsonyan kép-
zett, egyedülálló, vagy háziasszonyként dolgozó nõk csoportja között. A
belga közép-és felsõbb osztálybeli háziasszonyok számára a kapcsolati
problémák megoldásának egyetlen alternatívája a hajléktalanság.

Látható ugyanakkor, hogy a belga állami tervezés hosszú idõ óta kü-
lönös figyelemmel segíti az egyedülálló, gyerekes nõket, s nemcsak a
szociális juttatások révén, de a szociális lakáshoz jutás terén is. Ugyan-
akkor a vizsgálat elmarasztalja a hajléktalan-szolgáltatás rendszerét,
mondván igen kevesen veszik igénybe a rászorulók, mert az intézmény-
rendszer nem segíti hathatósan a nõk gazdasági függetlenségének meg-
szerzését, s így õk visszakényszerülnek a partnerük vezérelte, függõ hely-
zetükbe (De Decker, 2001).

Luxemburg: munkakedv nélküli háziasszonyok

Azt gondolhatnánk, hogy egy olyan kis országban, mint amilyen Luxem-
burg, a nõk helyzete és a hajléktalanság nem okozhat gondot.

Foglalkoztatás

A nõi munkavállalók száma Luxemburgban igen alacsony: 1988-ban a
nõk 34 százaléka, 1999-ben 37 százaléka volt alkalmazott. (European
Commission, 2001) 1996-ban a 15–64 év közötti nõk 46,7 százaléka vett
részt a munkaerõpiacon, ugyanez a szám Franciaországban 78,5 száza-
lékos, az Uniós arány pedig 70,5 százalék volt (Eurostat, 1996).

A luxemburgi nõk ugyanis nem vágynak különösebben az otthonu-
kon kívüli munkára, sem pedig arra, hogy visszatérjenek a gyerekszülés
után. A kutatók a jelenség okát egyrészt a gyermekintézmények hiányá-
ban látják, másrészt pedig abban, hogy a nõknek alacsony az iskolázott-
ságuk, szakképzetlenek és így kevesebb a munkakedvük. Úgy tûnik, a
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luxemburgi nõk számára a házasság fontosabb, mint a munkavállalás. A
25 és 49 közötti hajadonok 82,5 százaléka dolgozik, mígnem az azonos
korú házasoknak csak a 49,2 százaléka. Az özvegyek közül 75,1 százalék
vállal munkát. Az adatok szerint Luxemburgban az olló a házas és a
hajadonok részvétele között a legszélesebb a munkaerõpiacon, míg az
EU-ban a házas nõk 65,9 százaléka munkavállaló, a hajadonok aránya
81,5 százalék, az özvegyeké 77,2 százalék (Pels, 2001).

Lakáshelyzet

A nõk függetlenedésének a luxemburgi lakáspiac sem kedvez. Igen kevés
az alacsony árfekvésû lakás, különösen a szociális lakások száma ala-
csony. A statisztikák szerint évente ezren vannak várólistán, ráadásul az
egyszülõs családoknak sincs elõnyük. Az amúgy is magas díjú magán-
bérleményekben 2–3 havi bért elõre kell kifizetni, ami nyilvánvalóan so-
kak számára megoldhatatlan (Pels, 2001).

Hajléktalanok

A hajléktalanokról Luxemburgban sincs teljes körû, hivatalos statisztika.
1996-ban zajlott le az elsõ felmérés, amely 16, hajléktalanokat segítõ in-
tézmény adatait elemzi. Ennek során 343 hajléktalant kérdeztek meg (160
nõt és 183 férfit) (Edgar–Doherty–Meert, 2003, Pels, 2001). A 2002-ben
végzett összeszámlálás lényeges növekedést jelez: a hajléktalanszálláso-
kon megjelentek száma 1118 fõ volt, 182 nõ 225 gyerekkel, és további
944 fõ az ún támogatott lakásokban élt (217 nõ 235 gyerekkel) (Edgar–
Doherty–Meert,2003).

Az 1996-os vizsgálat (Pels, 2001) megállapításai szerint a nõk 69 szá-
zaléka 21 és 4o év közötti, hajléktalanná válásuk legfõbb oka családi és
partnerkapcsolatuk válsága. A hajléktalan nõk 45 százaléka egyedülálló,
35 százaléka férjes, a többi elvált vagy különélõ. Kétharmaduknak egy
vagy több gyereke is van, s fõként miattuk keresik fel a hajléktalanszál-
lásokat. A kérdezettek felének nincs munkája, csak 25 százalékuk dolgo-
zó, a többiek szociális juttatásokból élnek.

A luxemburgi hajléktalan nõk számára, saját bevallásuk szerint, a leg-
fontosabb a gazdasági, anyagi függetlenség megteremtése, amelynek fon-
tos mutatója a munkához jutás. A „se pénz, se munka, fogalmam sincs,
hova fordulhatok” kilátástalansága vezet a hajléktalanszolgálathoz, de
sok estben az utcára. A legtöbb nõ számára a munkához szükséges is-
kolázottság, képesítés is hiányzik, még az alkalmi munkából élõk sem
keresnek annyit, ami a lakásbérléshez és a gyerekgondozás megfizetésé-
hez kell (Pels, 200l).
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Megoldások

A luxemburgi szociális kormányzat koherens szociális, családi és adózási
szisztéma kidolgozását javasolta, amely a munkaidõ megszervezésével
együtt segítené a nõk tanulását és álláshoz juttatását. Ugyanakkor a haj-
léktalanellátás bõvítését is szükségesnek tartják. 1998-ban 346 nõ 390 gye-
rekkel együtt kapott hajléktalanelhelyezést, miközben 283 kérelmet hely-
hiány miatt vissza kellett utasítaniuk (Pels, 2001).

A luxemburgi nõk erõsen függnek családjuktól, partnerüktõl. Külö-
nösen a nem dolgozó, egyedülálló nõk és a háziasszonyok élnek erõs
függésben – esetükben nagyobb a hajléktalanság kockázata. A hajléktalan
nõknek elmondásaik alapján van egyéni túlélési tervük, de azt maguk is
idõigényesnek és nehezen megvalósíthatónak tartják. Munkát és lakást
szeretnének, és lehetõleg úgy, hogy elkerüljék a szervezetektõl, a szociális
intézményektõl való függést, ahogyan a családi, partneri kiszolgáltatott-
ságtól is szabadulni szeretnének (Pels, 2001).

Egyesült Királyság: egyedülálló anyák,
támogatás egyformán, nem egyenlõen

Számok, adatok

Nagy-Britanniában a 2003-as statisztikák a hajléktalanok számát Angliá-
ban 269 940, Skóciában 50 917, Walesben 13 982, É-Írországban 16 426
fõre becsülik (Edgar–Doherty–Meert, 2003). 1996–1997-ben hozzávetõen
36 ezer olyan nõt tartottak nyilván, akik felkeresték a hajléktalanellátás
intézményeit, közülük kb. 21 ezer nevezhetõ tartósan hajléktalannak. Õk
menhelyeken vagy fapados szállásokon éltek (Jones, 1999). Az összeha-
sonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságban 1972 és
1991 között a fiatalabb nõk egyre nagyobb számban veszik igénybe a
hajléktalanellátást (a 30 év alattiak aránya 24 százalékról 67 százalékra
emelkedett ez idõ alatt). Az idõs, 75 év feletti hajléktalan nõk 21 száza-
léka, míg a férfiak között e korosztálynak mindössze az 5 százaléka keresi
fel a segítõ intézményeket. Az éjszakai szállásokat a nõk az erõszaktól
való félelmük miatt elkerülik. A nõk inkább barátaik, ismerõseik körében
keresnek alkalmi szállást, így igen magas a rejtett hajléktalanság
(Aldridge, 200l).

A hajléktalanság okai

A vizsgálatok a nõk hajléktalanná válásának egyik legfõbb okát a sziget-
országban a családon belüli erõszakban látják. A Women’s Aid felmérése
szerint 1995-ben 20 000 nõ vesztette el az otthonát az erõszak miatt
(Shelter, 1999; Hagen, 1996).

Az 1999-ben végzett, mélyinterjúkkal bõvített felmérés adatai azt mu-
tatták, hogy a 30 feletti nõk hajléktalanná válásuk okaként a családon
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belüli erõszakot jelölték meg, míg a fiatalabbak a családi kapcsolataik
romlását leginkább a mostohaszülõk jelenlétében látták (Jones, 1999).

Az okok között számos egyéni jellegû tényezõ is szerepel, például az
öregség. Az idõs nõk a gyerekekhez költözés stresszét említették, sokan
közülük ápolásra szorulnak, s tudják, hogy ha gondozásuk véget ér, haj-
léktalanokká lesznek (Aldridge, 2001).

Külön csoportot alkotnak a börtönbõl szabadulók�. A börtönviselt nõk
nemcsak kapcsolataikat, de legtöbbször tulajdonukat is elveszítik a bün-
tetés letöltése alatt. Míg a férfiak sokkal inkább számíthatnak szabadu-
láskor családjukra, a nõkre, a nõk döntõ többségét nem várják vissza a
családban,. A nõk ezért inkább a börtönben maradnának, mint hogy haj-
léktalanokká váljanak (Webb,1994). A felmérésekben a rejtett hajléktalan-
ságot sokkal magasabbra becsülik a nõk, mint a férfiak körében. Az okok
között elsõ helyen a sebezhetõségük, védtelenségük áll.

Komoly gondot okoz azoknak a nõknek a kiszolgáltatottsága is, akik
a lakhatás és élelmezés fejében ápolják a családtagokat, de ugyancsak
kockázatos, ha õk maguk szorulnak ápolásra. Nem jelennek meg a sta-
tisztikákban a konfliktusos párkapcsolatban élõ, háztartásbeli, kereset
nélküli nõk, és az egyéb okok miatt ismerõsöknél, barátoknál ideiglene-
sen lakók. A rejtett hajléktalanság mértékét a lakásigénylések alapján kí-
sérlik megbecsülni például Skóciában, ahol 1994-ben 8500 egyedülálló nõ
szerepelt várakozási listán (Webb, 1994; Fitzpatrick–Kemp–Klinker,
2000).

Hajléktalan nõk Londonban (Belcher-Field, 2001)

A brit fõvárosban 1995-ben 106 ezer egyedülálló hajléktalant regisztrál-
tak, a nõk száma azonban nem ismert. Az összeírások fõként a fapados
szállások és a menhelyek lakóira vonatkoznak. Ezek alapján 1999–2000-
ben 600 nõ és 3736 férfi jelent meg a fapados éjszakai szállásokon. A
fiatal, 18 év alatti nõk aránya (9%) magasabb, mint a férfiaké (1%), ha-
sonló a kép a 25 év alattiak esetében is (nõk 27 százalék, férfiak 14 szá-
zalék). A vizsgálat szerint a nõk sokkal inkább küzdenek mentális–egész-
ségi gondokkal, több közöttük a drogfogyasztó és az alkoholista. A men-
tális és az alkoholproblémáktól a nõk 12 százaléka, a férfiak 6 százaléka
szenved. A hajléktalan nõkre jellemzõ, hogy családi kapcsolataik megtö-
rése miatt válnak hajléktalanná, párjuk halála vagy a válás után nem
képesek a lakásukat fenntartani A számítások szerint a gyerekes anyák
kb. heti 20 fonttal, különváló férjek 10 fonttal kevesebb bevételhez jutnak
a válás után.
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Megoldások

A szociális védelem szempontjából a kutatók az Egyesült Királyságot az
ún. liberális jóléti modellhez sorolják (liberal-residue), ahol az azonosság
(sameness) fontosabb, mint az egyenlõség (Espig-Andersen, 1990),
Mairhuber, 2001). A fizetett munkától való azonos függõség és azonos
lehetõségek a meghatározóak. A rendszerbõl adódó hátrányokat például
a gyerekes anyák esetében a szociális támogatásoknak kell biztosítaniuk.
A szigetországban a nõk részvétele a munkapiacon emelkedõ tendenciát
mutat (40 százalék felett), de fõként az alacsonyabb státusú részfoglal-
kozások keretében, és a nõk bére itt is alacsonyabb (EAPN, 2001). A jut-
tatások a nukleáris családot preferálják. Az egyedülálló anyák támoga-
tása igen alacsony, pedig a családok egynegyede egyszülõs, s ezek 90
százalékában nõ a családfenntartó, ráadásul többségük valamelyik etni-
kai csoporthoz tartozik. Az egyszülõs családok közel fele az átlagjöve-
delem alatt él. Itt is a nõk szakítják meg munkájukat a gyerekek vagy a
családtagokról való gondoskodás miatt, s válnak függõvé a családfõtõl
vagy a segélyektõl.

A brit kormány 1997-tõl különféle módokon igyekezett támogatni az
egyszülõs családokat. A New Deal for Lone Parents keretében a munká-
hoz jutást és a gyerekfelügyelet segítését célozták meg. A szakértõk sze-
rint azonban ez a nõk többsége számára az alacsony fizetések és a magas
gyerekintézményi árak mellett nem volt reális elképzelés (EAPN, 2001).
A társadalmi sztereotípiák a nõt az otthonhoz kötik, ezért a nõk igen
nehezen szakadnak el családjuktól, s inkább tûrik az erõszakot és a sze-
génységet, mintsem vállalják a hajléktalansággal járó kiszolgáltatottságot
és stigmát (Aldridge, 2001).

Az Ír Köztársaság: a függetlenedés hátrányai, a változás ára

Számok, adatok

Az ír felmérések szerint a lakással nem rendelkezõk száma 1996 és 1999
között csaknem megduplázódott: 2947-rõl 5234-re emelkedett. Ezen belül
26,7 százalék a felnõtt nõ és 27 százalék a gyerek (O’Sullivan–Higgins,
2001). Az elsõ, hajléktalan nõkkel foglalkozó vizsgálat 1985-ben
Dublinban 384 fõt regisztrált különbözõ menhelyeken, ugyanakkor a rej-
tett hajléktalanságot annak alapján feltételezték, hogy a lakásigénylési
listákon 9000 nõ várakozott, akik nem menhelyeken, szállókon éltek, ha-
nem feltételezhetõen rokonoknál, ismerõsöknél.

Jellemzõk

Az 1999-es vizsgálat két jól elkülöníthetõ csoportot ír le. Egyrészt az ön-
kormányzatok kezelésében lévõ intézményeknél és a lakásigénylési lis-
tákon szereplõket, akik gyerekestõl vagy egyedül, lakáshelyzetük meg-
oldatlansága miatt keresik a hajléktalanellátást (65 százalék nõ, 14 szá-
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zalék férfi). Másrészt a fõleg férfiakból álló csoportot, amely a napi ellá-
tásból részesül, vagy menhelyen él (94 százalék férfi, 6 százalék nõ). A
hajléktalanellátást igénybe vevõk 44 százaléka 25 év alatti nõ. A vizsgá-
latok szerint a férfiak sokkal hosszabb idõt (5 év feletti idõtartamot) töl-
tenek hajléktalanságban, szemben a nõkkel, akik épp hogy heteket tar-
tózkodnak fapados helyeken vagy más szállásokon; átlagban fél–egy év
alatt a többségük kikerül a hajléktalanságból. A férfiak sokkal inkább
használják a fapadosellátást, a nõk a kényelmesebb és biztonságosabb
menedékeket keresik (O’Sullivan–Higgins, 2001).

Okok

A hajléktalanná válás kockázatának növekedését a kutatók elsõsorban a
megváltozott gazdasági-társadalmi helyzettel indokolják (Nolan, 1999).
A konzervatív, katolikus Írországban a társadalom alapja az egykeresõs
férfi vezette háztartás, a hierarchikus család, amelyben a nõk és a gye-
rekek függõ helyzetben vannak. A gazdasági prosperitás következtében
a munkaerõpiac igényelte a nõk munkáját, megnövekedett a részfoglal-
kozásuk száma, ugyanakkor csökkent a házasságon belüli születéseké,
emelkedett a válásoké. Nõtt az egyedülállók és az együttélõk létszáma
A gazdaság erõsödését az egyenlõtlenségek növekedése kísérte. A nõk
munkába állásával együtt nem fejlõdött azonos ütemben a gyermekin-
tézmények rendszere, az adózás és szociális rendszer sem követte meg-
felelõ mértékben a nõk helyzetének változását (Nolan, 1999).

A szegénység kockázata a kétszülõs gyermekes családoknál számot-
tevõen csökkent a kilencvenes években, de nõtt az egyfõs, a nyugdíjas
és a nõi családfõvel rendelkezõ háztartásokban. Az egyedülálló nõk kö-
rében 1987 és 1994 között 4 százalékról 24 százalékra emelkedett a sze-
gények száma, ugyanez történt az egyedülálló anyák esetében is (17 szá-
zalékról 32 százalékra; Nolan–Watson, 1999).

A hajléktalan nõk társadalmi megítélése Írországban is negatív. A nõk
helye nemcsak az ideológiában, de a gyakorlatban is otthon van. Külö-
nösen érényes ez a családon belüli erõszak elõl az otthonukból elmene-
külõkre, akiket a közvélemény züllöttnek, deviánsnak tart. Ugyanakkor
mindennek ellenkezõjét erõsítik a nõvédõ szervezetek. Ezek szolidaritást
és támogatást remélve a hajléktalan nõket függésben lévõ, gyenge, meg-
félemlített embereknek mutatják be. Ugyanakkor a kutatók szerint a haj-
léktalan nõk gyorsan megtanulják, hogy ha rövid idõ alatt jobb körül-
ményeket akarnak maguknak, akkor szerénynek, kiszolgáltatottnak, sze-
rencsétlennek kell mutatkozniuk, és ez nem segíti az alaphelyzetük meg-
változtatását, amit a hajléktalan férfiak sorsa is bizonyíthat (Passaro,
1996).

Írországban a családon belüli erõszak a rendõrségi jelentések alapján
1998-ra az 1997-hez képest 102 százalékal nõtt, ami 8448 esetet jelentett.
A feljelentett elkövetõk 91 százaléka férfi volt, a feljelentõk 90 százaléka
nõ. Mindehhez 13 menedékhely áll rendelkezésre az áldozatok befoga-
dásához. Ezeket jobbára jótékonysági szervezetek kezelik (Passaro, 1996,
O’Sullivan–Higgins, 2001)
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A drog komoly szerepet játszik az ír hajléktalanságban. A drogosok
63 százaléka hajléktalan is, 38 százalékuk nõ, akiknek átlagéletkora ala-
csonyabb, mint a férfiaké (18,4 év a nõké, 19,6 év a férfiaké). Az általános
tendenciával szemben a drogos hajléktalan lányok hosszabb ideig ma-
radnak hajléktalanok, mint a férfiak (Carlson, 1990).

Megoldások

Az ír hajléktalanvizsgálatok szerint a nõk korábban válnak hajléktala-
nokká, de sokkal sikeresebbek helyzetük megoldásában. Az ír családi
szerkezet miatt igen magasra becsülik a rejtett hajléktalanságot a nõk
körében, amelyen a gazdasági függetlenség, a lakáshoz jutás megalapo-
zásával próbálnak segíteni. Meggyõzõdésük, hogy az egykeresõs, férfira
épülõ háztartás-struktúra az erõszak révén gyakran vezet hajléktalanság-
hoz, a családi állapot, a gyerekek léte viszont könnyebben juttatja a haj-
léktalan nõket újra lakáshoz (O’Sullivan–Higgins, 2001).

Franciaország: nõk gyerekkel és egyedül
a hajléktalanságban

A francia hajléktalanok becsült száma 2003-ban 261 ezer fõ körül volt
(Maurel, 2003). A hajléktalan nõkrõl ismert statisztikai adatok azonban
igen bizonytalanok: a tanulmányok részterületekrõl – fõként hajléktalan
szervezetektõl – szerzik az információkat, s részkérdésekkel foglalkoz-
nak. Leginkább az ellátásról adnak képet, s kevésbé a hajléktalanok valós
szükségleteirõl. Az azonban megállapítható, hogy a hajléktalanellátás
használóinak 20–23 százaléka nõ, akik többségükben fiatalabbak, mint a
férfiak (Tartinville, 2000).

Kockázatok és jellemzõk

A francia kutatók szerint a nõk hajléktalanságában szerepet játszik ala-
csonyabb gazdasági aktivitásuk, a magasabb munkanélküliség, az ala-
csonyabb jövedelem. A francia dolgozó nõk 30 százaléka részfoglalkozá-
sú, szemben a férfiak 5 százalékával, de a nõknek közel a fele szívesebben
dolgozna teljes foglalkozásban, ha volna rá lehetõsége. Ezt azonban az
alacsonyabb iskolázottság, a szakképzettség hiánya és gyerekgondozási
kötelezettség is megakadályozza. Franciaországban az elmúlt tíz évben
folyamatosan csökkent a háziasszonyok száma.

Változás a családi állapotban

1990-ben a friss párkapcsolatok 87 százaléka együttélés volt, míg húsz
évvel azelõtt ez az arány csak 20 százalék. Az együttélések törékenyeb-
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bek, a gyerek nélküli kapcsolat tízszer gyorsabban bomlik fel, a gyerekkel
bõvült együttélés ötször gyorsabban, mint a házasságokban élõknél. Az
egyszülõs háztartásoknak nemcsak a száma nõ, de ezen belül a nõi csa-
ládfõk száma is nagyobb lett: 85 százalék, akiknek közel 20 százaléka a
szegénységi határ alatt él (Tartinville, 2000).

Gyerekkel és egyedül

A francia vizsgálatok megállapításai szerint igen nagy különbség van a
hajléktalan gyerekes anyák és az egyedülálló nõk támogatottsága és meg-
ítélése között. A hajléktalan nõket Franciaországban alapjában véve ál-
dozatoknak tekintik, a nõi szereprõl alkotott sztereotípiák bizonyos vé-
delmet, együttérzést biztosítanak a nõk számára, ami nem mondható el
a férfiak esetében. Mindennek kézzelfogható bizonyítéka, hogy a szociális
lakáshoz sokkal hamarabb jutnak hozzá a hajléktalan gyerekes anyák,
miközben az egyedülálló hajléktalan férfiak számára ez szinte lehetetlen.
Hasonlóképpen hátrányos helyzetben vannak az egyedülálló nõk, akiket
különcnek, alkoholistának, agresszívnek és helyzetükért felelõsnek bélye-
gez a közvélemény. A legmegvetettebbek azonban a gyereküktõl külön
élõ hajléktalan anyák. A hajléktalanellátás nem képes valamennyi gyere-
kes nõ számára segítséget nyújtani, és ezzel maga is hozzájárul a családok
széteséséhez. Ugyanakkor néhányan a sajátjukénál biztonságosabb, ké-
nyelmesebb ellátást találtak a gyereküknek. A kutatók megfigyelése sze-
rint a gyerekek léte ugyanakkor motiválja az anyákat abban, hogy minél
hatékonyabban vegyenek rész a képzési programokban, keressenek mun-
kát vagy kezeltessék betegségeiket, s ennek révén gyorsabban kikerül-
hetnek a hajléktalanságból.

Megoldások

Elmondható, hogy a gyerekek léte választóvonal a hajléktalan egyedül-
álló nõk és a hajléktalan anyák között. A francia hajléktalanellátási rend-
szer általában elkülöníti a hajléktalan férfiakat és nõket, a párok számára
együttes szolgáltató központokat szinte kivétel nélkül a gyerekes csalá-
dok számára tartják fenn, és ezek rendkívül ritkák. A nõk a partnerükkel
együtt éppen ezért nem szívesen veszik igénybe a közös hajléktalanszál-
lásokat, mert félnek az erõszaktól, a kiszolgáltatottságtól és emellett a
magánéletük nyilvánossá tételétõl is. Ugyanakkor a nõk számára fenn-
tartott létesítményekben tiltják a partnerkapcsolatot, és a családok szá-
mára sem biztosított a szeparált családi tér.

A hajléktalan nõkkel készült interjúkból kitûnik, hogy a nõk maguk
sem képesek elszakadni a nõk számára kötelezõnek tartott, tanult szere-
pektõl. A gyerek és a partner jelenléte jelenti számukra a társadalmi el-
fogadottságot, s ettõl a képtõl még hajléktalanságukban sem kívánnak
eltérni. A segítõ szervezetek támogatják a sztereotípiák továbbélését, még
abban is, hogy a nõk számára inkább lelki gondozást nyújtanak, a férfi-
akat viszont a munkaalkalmak megtalálásában segítik. A hajléktalan nõ
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anyaként esélyesebb a jobb szállásra, segélyre, támogatásra, ugyanakkor
kisebb a lehetõsége a munkavégzésre, amiben a gyerek léte akadályozza.
A francia elemzések a nõi hajléktalanság okát a nõi szerepelvárások és
a nõk egyéni szocializációjának ellentmondásaiban látják. Véleményük
szerint a társadalom a nõket feleségként és anyaként részesíti elõnyben,
és ha megszakad családi kapcsolatuk, gyakran válnak hajléktalanokká.
A nõk számára a család, a gyerek fontossága gyakran kerül szembe a
munkavállalás lehetõségével, ami a hajléktalanná válás okaiban is tükrö-
zõdik: a férfiak leggyakrabban a munkájuk elvesztése miatt, a nõk inkább
családi konfliktusok következtében válnak hajléktalanokká (Mina-
Coulle–Tartinville, 2001).

Németország: alapos felmérés, öntudatosság
a hajléktalanságban

Az 1999-ben végzett országos felmérés a hajléktalan nõk számát� (En-
ders-Dragesser, 2001) 160 000 fõre becsülte. A mérések szerint az összes
hajléktalanok 30 százaléka nõ. A kutatás 450 fõs mintán közelebbi vizs-
gálatot végzett, és a hajléktalan nõk körében három csoportot állapított
meg:

1. A látható, nyilvánosan, köztereken, utcán, fapados szállásokon élõ
hajléktalan nõkét, akik a hajléktalangondozás számára elérhetõ kisebb-
séget jelentenek.�

2. A rejtett hajléktalanok alkotják a többséget, õk az idõszakonként
szállásokon, alkalmi menedékeken lakók, akik addig tagadják teljes haj-
léktalanságukat, amíg csak lehet. A titkolt hajléktalanság következmé-
nyeként kívül rekednek a segítõ rendszereken. Rendre elkerülik a közös
szállásokat, mert félnek az erõszaktól, s amikor újra láthatóvá válnak és
megjelennek az utcákon, már súlyos egészségügyi problémákkal küsz-
ködnek.

3. A látens hajléktalanok csoportja önálló jogú lakással nem rendel-
kezik, õk a veszélyesnek mondott, erõszakos légkörben élõ nõk.

A felmérés szerint a megkérdezettek 31 százaléka bizonytalan lakás-
körülmények között él, 30 százaléka szállásokon, 55 százalékuk nem fe-
jezte be az iskoláit, 45 százalék regisztrált munkanélküli. Nagy részük
egészségügyi problémákkal küzd, drog- és alkoholfüggõk, mentálisan sé-
rültek. Hajléktalanná válásuk oka elsõsorban családi és partnerkapcsola-
tuk bomlása. A megkérdezettek fele családon belüli erõszakról is beszá-
molt, de a legalapvetõbb és leggyakoribb tényezõ a szegénység és a mun-
kanélküliség volt. Minden problémájuk ellenére a vizsgált nõk nem érez-
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ték áldozatnak magukat, nehézségeiket átmenetinek tartották, amin sze-
rintük segítséggel hamar túljutnak. Felesõsnek érezték magukat a család-
jukért, fõként a szülõkért és a gyerekekért, de függetlenségre törekedtek,
nemcsak partnerüktõl, de a szociális intézményektõl is. Az bizonyított,
hogy a hajléktalan nõk sokkal sikeresebben és hatékonyabban keresik
helyzetük normalizálását, mint a férfiak. Elsõsorban munkát és lakást
szeretnének, s ehhez a német kormányzati stratégia lehetõséget is ajánl:
a 390, hajléktalanokat fogadó intézményben a hajléktalanok segítése a
munkakeresésre és a különféle képzésekre is koncentrál. A szakértõk vé-
leménye szerint a hajléktalan nõknek sokféle speciális igényük van, a
felkínált támogatásnak ezt kell tükröznie.

Ausztria: a kiszolgáltatott nõ

Ausztriában 2000-ben mérték fel valamennyi, a hajléktalanokkal foglal-
kozó intézmény helyzetét, ennek alapján kb.12 500 fõt írtak össze, amely-
nek 17 százaléka nõ, kb. 2200 fõ (Novak-Schoibl, 2001)	.

Kockázatok

Ausztriában a nõk nagy része szintén az alacsony fizetésûek közé tarto-
zik, körükben magasabb a munkanélküliség. A támogatások a családra
szabottak, ugyanakkor a válások száma igen magas (40%). A családok
15 százaléka egyszülõs és egykeresõs, a gyermekintézmények hiánya
nem kedvez a nõk munkavállalásának, akik a gyerek születésekor meg-
szakítják munkájukat, s nemigen kerülnek vissza a munkaerõpiacra.

Okok, jellemzõk

Akár a többi európai országban, a nõk körében Ausztriában is igen ma-
gasra becsülik a rejtett hajléktalanságot. A kutatás két fõ okot állapított
meg:

Az elsõ csoportba azok a nõk tartoznak, akiken igen nehéz segíteni,
akik a hirtelen családbomlások, kapcsolatbeli változások nõi áldozatai.
Többségük háziasszony volt. A tradicionális nõi szerepben élõ nõ hirtelen
teljes egzisztenciális törést él át, lakás nélkül marad, a munkavállaláshoz
nincs képesítése, társadalmi státusa, a kilátásai romlottak, s mindez a
hajléktalansághoz vezet.

A hajléktalan nõk másik része az alacsony iskolai végzettségû, mindig
is instabil körülmények között élõ, személyes kapcsolataiban is kiszol-
gáltatott, szegény rétegek tagja. Közöttük több a szenvedélyfüggõ, a pros-
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titúciót választók száma. A hajléktalan nõk Ausztriában is átmeneti ál-
lapotnak tekintik helyzetüket, s akár prostituáltként is igyekeznek vissza-
szerezni az anyagi biztonságukat.

A kutatók felhívják a figyelmet a személyes okokra a hajléktalanság
kialakulásában, a nõi szerep szocializációjának hibáira, az alacsony tûrõ-
képességre, a gyenge és ritka támogató baráti, családi, szomszédi kap-
csolatok hiányára.

A tradicionális nõi szerephez, a házias nõ és feleség képéhez gyengén
fejlett személyes autonómia társul, ami a nõket hosszú ideig megtartja a
konfliktusos kapcsolatokban.

Megoldások

A kutatás kimutatta, hogy a nõk sokkal többféle gonddal küzdenek haj-
léktalanságukban, mint a férfiak, ráadásul félnek a szállásokon az erõ-
szaktól és a társadalmi megbélyegzettségtõl is. A hajléktalan nõk a bûn-
tudat, a szégyen miatt nem fordulnak segítségért a hajléktalanellátás
szervezeteihez, önálló túlélési stratégiáik pedig hiányoznak. A hajlékta-
lanság megelõzését a nõk körében a szükségletre koncentráló szociális
biztonság kiépítésében látják, valamint a különféle segítõszervezetek ko-
ordinált mûködésének erõsítésében (Novak–Schoib, 2001).

Olaszország: gyökértelen, bevándorló nõk

A hajléktalanok felmérése Itáliában sem rendszeres és nem országos. A
felmérések csak az állandó lakóhely nélkülieket regisztrálják, s õket 9–10
ezer fõre becsülték 1999-ben (Tosi, 1999). A 2003-as statisztika szerint ez
a szám 11 és 17 ezer között van (Edgar–Doherty–Meert, 2003). A számok
közötti különbség nemcsak a statisztikák és definíciók különbségébõl
adódik. A rejtett hajléktalanság az olasz nõk körében is növekszik, a fiatal
drogfüggõk, a mentálisan sérültek és a bevándorlók között a legmaga-
sabb, és állandó növekedést mutat (Tosi, 2001).�


Az olasz nõk a hajléktalanok 13–16 százalékát teszik ki, s az elemzések
szerint a családi kötelékek lazulása, a kölcsönös kapcsolat rendszerének
gyengülése növeli a látható és a láthatatlan hajléktalanságot a nõk köré-
ben. Az okok között a családbomlás, az erõszak és az egyedülálló gyer-
mekes nõk számának növekedése a meghatározó (Tosi, 2001).

Az olasz vizsgálatok azonban jobbára a bevándorlók körére koncent-
rálnak (Tosi–Ranci, 1999; Tosi, 2001). 1999-ben a legális bevándorlók (508
ezer fõ) 46,6 százaléka nõ volt, akik családi okok vagy a jobb munkale-
hetõségek reménye miatt érkeztek az országba. Úgy tûnik, a nõk mun-
kavállalási lehetõsége jobb, mint a férfiaké, takarítóként, háztartási alkal-
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mazottként vagy idõsek ápolójaként hamarabb integrálódnak, jobban il-
lenek a tradicionális olasz családszerkezetbe. Kevéssé vannak kitéve kri-
minális támadásoknak, környezetük jobban ismeri, és ezzel védi is õket.
Ugyanakkor sokkal nehezebben kapnak állandó, legális munkát, mert
ehhez hiányzik az iskolázottságuk, a nyelvismeretük. Többségük már a
hazájában elvált vagy egyedül maradt, sokuk gyerekestül érkezik. Igen
gyakran drogfüggés és alkoholprobléma is társul a teljes nincstelensé-
gükhöz.

Az állami segítségadás igen körülményes, hiányzanak a jogi garanciák
is, a bevándorló nõknek tartózkodási engedélyt, munkavállalási lehetõ-
séget kell szerezniük ahhoz, hogy lakáshoz juthassanak (Tosi, 2001).

Görögország: idõs nõk, akik hajléktalanok
a saját otthonukban

A kutatások azt mutatják, hogy a görög nõk helyzete még ma is igen
tradicionálisnak mondható, bár a nõk ma már jogilag, iskolázottságban,
foglalkozásválasztásban egyenlõek, és a tulajdonjoguk is teljes, ez azon-
ban, úgy tûnik, nem hozta közelebb a két nem társadalmi egyenlõségét.
A nõk korántsem képesek élni a jogaikkal.

Kockázatok, adatok

A görög nõk foglalkoztatásban való részvétele igen alacsony. Az 1994-es
statisztikák szerint a munkaképes korú nõk aránya 52,5 százalék, ugyan-
akkor mindössze 39,2 százalékuk dolgozik. Az átlag munkanélküliségi
ráta 60,7 százalék, de a nõk hosszú távú munkanélkülisége 67,2 százalé-
kos, míg a férfiaké 36,4 százalék (Sapounakisz–Gamagari, 2001).

A mediterrán ország hajléktalanjait 10 ezerre becsülik, s ebbe nem
tartoznak bele a bevándorlók (50 ezer fõ), az állandó lakhely nélküli 50
ezer fõs cigány népesség tagjai, a 10 ezres létszámú földrengéskárosultak
csoportja és a rejtett hajléktalanok sem. Az összes hajléktalanokon belül
35–40 százalékra becsülik a nõk arányát (Sapounakisz, 2003).

A hajléktalanság okai

A görög nõk hajléktalansági kockázata az idõs nõk körében a legna-
gyobb. Az egyedül élõ, 30 évnél régebbi, saját házzal rendelkezõ, igen
rossz kondíciók között élõ özvegyek vagy elváltak teszik ki a csoport
több mint 80 százalékát. A nõk fele iskolázatlan, bevételük minimális,
családi segítségbõl tartják fenn magukat. Görögországban az elvált nõk
volt férjük halála után annak nyugdíjából nem részesednek (Sapouna-
kisz–Gamagari, 200l).

Az egyszülõs családok a görög népesség 5 százalékát alkotják, több-
ségüket nõk vezetik. Bár ezek a családok komoly állami támogatást kap-
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nak, ez azonban nem fedezi a növekvõ lakásárakat, és különösen nehéz
a gyerekek melletti munkavállalás.

A családon belüli erõszakot elszenvedett nõk megbélyegzése általá-
nos, és ez fõként az alacsonyabb társadalmi rétegekben okoz különösen
nehéz problémát. A görög nõ a család összetartója. A férfi a bevételekért,
a nõ a gyerekekért és a háztartás menetéért felelõs. Ezeknek a nõknek
nincs hová menniük, se pénzük, se iskolájuk, ezért leginkább hajléktala-
nok az otthonukban (Chatzifotiou–Dobash, 2001).

Megoldások

Mindennek ellenére 1970 óta erõteljesen fejlõdik a görög nõk egyenjogú-
sítása. A dél-európai többgenerációs családi rendszer azonban igen lassan
változik, ami egyfelõl védelmet nyújtott a nõknek a szegénység és a haj-
léktalanság ellen, ugyanakkor több szinten is gátolta a nõk önállósodását.
A speciális görög hozományrendszer sem segítette elõ a nõk felszabadu-
lását. A ház a nõ családjához tartozott, a nõi hozomány részét képezte,
és továbbadományozódott. A nõ a házhoz tartozott, nem vállalt munkát,
legfeljebb a családi vállalkozásból vette ki a részét, de ezt minden külön
fizetség nélkül tette, s mindemellett nevelte a gyerekeket. A nõk iskolai
végzettsége ezért igen alacsony, munkatapasztalatuk, képzettségük úgy-
szintén az, így önálló életvitelre szinte nincs lehetõségük. A családi szo-
lidaritás, a párok közös felelõssége a hozományból következõen csök-
kentette a hajléktalanság kockázatát. 1980-ban jogilag megszûnt a nõi ho-
zomány rendszere, ami azonban az idõs nõk kiszolgáltatottságához ve-
zetett. Rajtuk aligha segít az öregek otthonának intézménye. Tervek fo-
galmazódtak meg az elvált házastárs nyugdíjából való részesedés jutta-
tására is.

Az egyedülállók számára több lehetõséget biztosít az állam, különö-
sen a munkahely és az otthonteremtés támogatásával.

Spanyolország: válás, védtelenség

A hajléktalanság fogalma Spanyolországban különbözik az Európában
használatostól: csak a teljes vagy a majdnem teljes lakásnélküliséget je-
lenti (Cabrera, 200l). Abban azonban hasonlatos a legtöbb EU-országhoz,
hogy a hajléktalanok számáról és helyzetérõl teljes körû, rendszeres, or-
szágos felmérésekkel nem rendelkeznek, így itt is csak becsülni lehet a
számukat. A legfrissebb becslések szerint 30 ezerre tehetõ a létszám
(Cabrera, 2003).

A hajléktalan nõk számát a hajléktalanszolgáltatás keretében megjele-
nõk alapján ítélik meg. A napi 8500 fõ hajléktalanból kb. 2000–2500 fõ
lehet a nõk száma. A vizsgálatok leszögezik, hogy a statisztikákban a
családon belüli erõszak áldozatai és az egyedülálló nõk szinte egyáltalán
nem szerepelnek (Cabrera, 2001).
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Okok, kockázatok

Az elmúlt 25 évben a spanyol családszerkezet a világ többi részéhez ha-
sonlóan lassan átalakul, s az okok sem különböznek az általános tenden-
ciáktól.

A nõk aktív részvétele a munkaerõpiacon maga után vonta a házi-
asszonyi szerep megítélését, a fiatal generáció pedig radikálisan szakított
a hagyományos dél-európai nõszereppel. Mindennek következtében
csökkent a népszaporulat (1960–1997 között 2,8-ról, 1,16-ra), és megnöve-
kedett az egyedül élõk száma. Az egyszülõs háztartások 90 százalékának
fenntartója nõ, többségük a társadalom szegényebb rétegéhez tartozik
(Cabrera, 2001).

A felmérés szerint 54 000 spanyol család él átlag alatti, gyenge minõ-
ségû, barlanglakásban vagy jogosulatlan lakásfoglalóként. A szegénység
különösen kirívó néhány társadalmi csoport esetében, a bevándorlók (31
százaléka), a cigányok (43,9 százaléka) élnek a szegénységi határ alatt,
míg az országos átlag 13,7 százalék. Abban az országban, ahol a saját
tulajdonú lakások száma a legmagasabb Európában (85%), a szegények
(27,6%) bérelt lakásban él.

Az EU tagországai közül Spanyolországban a legalacsonyabb a nõk
részvétele a munkaerõpiacon, míg az uniós átlag 1998-ban 45,9 százalék
volt (Dániában 60 százalék, Spanyolországban 37 százalék).

A spanyol nõk keresete a férfiakénak a kétharmadát teszi ki, a nõk
egyharmada részfoglalkozásban dolgozik.

Komoly gondot jelent a nõk iskolázatlansága is. A spanyol analfabéták
72 százaléka nõ, a statisztikák szerint kb. 3,5 millió nõ nem juthat minõ-
ségi munkához alapismeretek hiányában (Cabrera, 2001). A spanyol nõk
tanulatlansága, kevés munkatapasztalata igen komoly, a hajléktalanság
kockázatát elõidézõ tényezõ.

A nõk szabadulási kísérleteit tükrözi a családon belüli erõszak társa-
dalmi megjelenése. Egy 2000-ben végzett vizsgálat szerint a 18 év feletti
nõk 4,2 százaléka a megelõzõ évben orvosi kezelést igénylõ bántalmazást
szenvedett el (idézi Cabrera, 2001). Sok nõ hagyja el otthonát a bántal-
mazások miatt, és lakást igényel.

A társadalmi megítélés a házasságban a férfi eltartóra épített háztar-
tást preferálja, így a spanyol nõk számára a házasság igen fontos, és ez
egyben a függésüket is jelenti.

A válások számának növekedése a nõknek a családon belüli helyze-
tükkel való elégedetlenségét fejezi ki, bár a válás utáni meggyengült eg-
zisztenciális helyzet gyakran vezet hajléktalansághoz. A vizsgálatok
ugyan leszögezik, hogy a családbomlás mindkét felet szegényebbé teszi,
de az alulképzett, a munka világában járatlan nõk számára sokkal na-
gyobb hajléktalansági kockázatot jelent (Cabrera, 2001). A lakásbérlés
vagy lakásfenntartás az alacsony jövedelmû, jobbára segélyekre számító
gyerekes családban szinte kivihetetlen, még hitelre sem képesít.
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Megoldások

A családmodell átalakulása, a többgenerációs családok szétesése komoly
védelemtõl fosztotta meg a spanyol nõket. Ahogy szûkül a család, úgy
csökken a szolidaritás. Mindennek tudatában a spanyol állam a nõk önál-
ló életének segítésével próbálkozik, mégpedig a nõk oktatásának széle-
sítésével és a munkalehetõségek biztosításával.

Portugália: átmeneti hajléktalanság, gyors alkalmazkodás

A portugál hajléktalanokról nem készült országos statisztika, az elemzé-
sek fõként a fõváros egy-egy menhelyén összegyûjtött adatokra támasz-
kodnak,�� így általánosítható, mélyebb áttekintést a hajléktalan nõk hely-
zetérõl kevésbé nyújtanak.

Okok

A hajléktalanná válásban a portugál nõk nem sokban különböznek a fér-
fiaktól. A munkanélküliség, a családi okok és a megromlott egészségi
állapot játszanak szerepet helyzetük kialakulásában. A hajléktalanság
kockázata nemcsak az idõs, beteg és egyedülálló nõk körében magas, de
a fiatal gyerekes nõk körében is. A hajléktalan nõk családi állapotának
vizsgálata azt mutatja, hogy Lisszabonban 1017 hajléktalan nõ 43 száza-
léka hajadon, 7 százaléka elvált 20 százaléka özvegy, 30 százaléka házas
vagy együttélõ (da Costa–Baptista, 2001; Edgar–Doherty–Merrt, 2003),
amit a kutatók úgy értékelnek, hogy a házastársi konfliktusok, a családon
belüli erõszak nem feltétlenül jár hajléktalansággal, legalábbis Portugáli-
ában. A hajléktalan nõk döntõ többsége 40 év alatti, míg a férfiak fele 45
év feletti. Sokkal több férfi vállalja a fapados, napi ellátást adó haj-
léktalanellátást, a nõk inkább fizetõs szállón keresnek helyet maguknak.
A nõk rövidebb, átlag 9 hónapot töltenek hajléktalanságban, míg a férfiak
körében 27 hónap az átlag. A nõk fele gyerekekkel együtt kerül be a
hajléktalanellátásba, míg a férfiak között elvétve sem akad gyerekkel ér-
kezõ, és nagyon ritkán találkoznak a teljes családdal együtt élõ hajlékta-
lannal.

Megoldások

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a hajléktalan nõknek sokkal többrétûek
az igényei helyzetük megoldásához. Komoly gondot jelent azonban a
hajléktalanszolgálatok elszigeteltsége, szervezetlensége. A hajléktalan
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nõk segítése ezért a szervezetektõl sokkal speciálisabb szolgáltatásokat
igényel, mint a férfiak ellátása. A férfiak számára a pénz és az étkezési
utalvány, a rövid távú napi célok jelentik a segítséget, míg a nõk hosszú
távú segítséget szeretnének. Csak a nõk fogalmaznak meg gyerekkel kap-
csolatos igényeket, a férfiak nem kérnek javaslatokat a munkakereséshez,
míg a nõk többsége fontosnak tartja, hogy mielõbb dolgozhasson.

A portugál hajléktalan nõk a dél-európai patriarchális családmodell
szerint függenek a férjeiktõl, gyerekeiktõl és a szociális szolgáltatásoktól.
A portugál felmérések azt mutatják, hogy a fiatal hajléktalan nõk kevésbé
sérülékenyek és elesettek, mint azt a közvélemény és média állítja. A
kutatók szerint az állítólagos nõi sebezhetõség sokkal inkább megbélyeg-
zés, mint valóság (Da Costa–Baptista, 2001).

Összegzés

Minden különbözõség ellenére az Európai Unió tagállamaiban a hajlék-
talan nõk helyzetében több közös vonás fedezhetõ fel.

1. A munka és a család problémája. A nõk hajléktalanságát önálló
életvezetésük biztosításának megvalósíthatatlansága okozza, ami gazda-
sági, családi helyzetük, valamint az adott társadalom szociális ellátó-tá-
mogató rendszerének függvénye. Kulcskérdést jelent a nõk számára a
munka és a család kapcsolata, életük adott helyzetében. A nõk a mun-
kaerõpiacon mindenütt alacsonyabb számban dolgoznak, és kevesebb fi-
zetésért. A munkanélküliség közöttük szinte mindenütt magasabb, mint
a férfiaknál. Igaz, a részfoglalkozású nõk száma az unióban 1994 és 1999
között az összes munkavállaló nõ 28 százalékáról az egyharmadára emel-
kedett, ez azonban nem a kívánt biztonság elérését segíti (Edgar, 2001).
A nem és a családi állapot (az anyaság) negatívan hat a nõk fizetésére,
munkaerõ-piaci helyzetére. A család szerepe jól látható különbségeket
mutat Európában. A mediterrán országokban (Portugália, Spanyolor-
szág, Görögország) és néhány kontinentális országban (Belgium, Luxem-
burg, Franciaország, Németország) a család támogató-védõ szerepe egyre
csökken, ahogyan azokban az országokban is, ahol a nõk helyzete a mun-
kaerõpiacon stabilabb, részvételük, képzettségük, fizetésük magasabb
(Skandinávia, UK). Úgy tûnik, hogy az a szemlélet, amely a hajléktalan-
ságot a kapcsolatok alakulásával köti össze, valóságot tükröz. A munka-
erõ-piaci és a lakáshelyzet változása Európában kombinálódik a nõk gaz-
dasági, családi, szülõi és etnikai státusával. Azok a nõk, akiknek a mun-
kaerõpiacon gyenge a pozíciójuk, sérülékenyebbek, amihez járulhat a csa-
ládi kapcsolatok gyengülése, s amit a szociális védõháló nem képes fel-
fogni. A nõk alacsony fizetése, a részmunka, a képzetlenség nem teszik
lehetõvé az önálló háztartás fenntartását, s a szociális juttatások, de kü-
lönösen a szociális lakásrendszer sem garantálják a nõk biztonságát.

2. A családmodell változásai. Európában a családtól való függetlenítés
(defamilialisation) folyamata zajlik. Az egyes országok arra törekednek,
hogy olyan szociális rendszert alkalmazzanak, amely mindenki számára
lehetõvé teszi az önálló életvitelt. Kétféle támogatási modell rajzolódik
ki: az egyik a munkavállalót és családját részesíti elõnyökben, a másik
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állampolgári alapon nyújt támogatásokat az egyéneknek. Csakhogy alig-
ha kétséges: nem tudják igazán kezelni sem az egyedülálló nõk, sem a
gyerekes anyák problémáit. Mindez látszik abból is, hogy miközben az
egyes országok szociális ellátórendszerei igencsak különböznek egymás-
tól, szinte valamennyi országra érvényes ellentmondásos konzekvenciák
észlelhetõek. A nõk a gyerekeikkel együtt állnak a legnagyobb társadalmi
védettség és támogatottság alatt, bár számos helyen a szociális lakáshoz
jutás rendszere vagy annak hiánya ennek ellentmondani látszik. Hason-
lóképpen gyengül a támogatás a férfi-családfenntartóra alapuló orszá-
gokban. Az egyedülálló szülõk, különösen a fiatal anyák, szinte vala-
mennyi országban inkább számíthatnak a család támogatására vagy a
karitatív szervezetekre (Írország, Spanyolország, Görögország), míg az
úgynevezett szociáldemokrata országokban az egyedülálló anyák inkább
állami támogatást kapnak. A fiatal vagy idõs egyedülálló nõk (gyerek
nélkül) és a bevándorló nõk a legkevésbé védettek. Õk inkább kiszolgál-
tatottak, a hajléktalanság kockázata az õ esetükben a legnagyobb. Ugyan-
akkor a gyerekes anyák a munkához jutásban és a munkabeosztásban
alig kapnak segítséget. Mindez azt mutatja, hogy a nõk függetlenedését
állami támogatás kíséri, ami azonban fõként kísérlet a család együtt-tar-
tására, így inkább az anyáknak, és kevésbé a nõknek szól.

3. Az emberi kapcsolatok változásai. Az EU-országokban és a szak-
irodalomban is közös, hogy a nõk hajléktalanságának legfõbb oka emberi
viszonyaik megváltozásában rejlik. Öt nõ közül átlagosan négy jelöli meg
kapcsolatainak megromlását a hajléktalansága okaként. Azt várnánk,
hogy azokban az országokban, ahol a nõk lakáshelyzete kiegyensúlyo-
zottabb, és ahol kevésbé függnek a férfi kenyérkeresõtõl, ott a kapcsola-
tok romlásának kisebb a szerepe a hajléktalanná válásban. Ezzel szemben
azt látjuk, hogy a meggyengült és a még erõsnek mondható férfi kenyér-
keresõ családmodellel bíró társadalmakban egyaránt kedvezõtlenebb
helyzetben vannak a családfenntartó nõk, akár a lakáshoz jutás, akár a
lakásfenntartás szempontjából, s így nagyobb a hajléktalanságuk kocká-
zata is. A vizsgálatok valamennyi országban azt mutatják, hogy a csa-
ládnak döntõ szerepe van a nõk kirekesztõdésének megakadályozásában,
akár a lakhatás, akár az idõsek gondozásának kérdését tekintjük. A leg-
több helyen a tágabb család a nõket védi a hajléktalanságtól, többet segít
a megoldásban is, míg ugyanez a férfiak esetében nem mondható el.
Emögött az a felfogás állhat, amely a nõt az otthonnal azonosítja. A vé-
delmet a gyengébb kapja, míg a férfi az, akinek az otthonteremtés a dol-
ga, akinek nemcsak magát, de a családot is el kell tartania. Ugyanez a
szemlélet tükrözõdik abban is, hogy a hajléktalanná vált és lecsúszott,
drogos, mentálisan sérült vagy a börtönbõl szabadult hajléktalan nõt a
család nem, vagy csak nagyon nehezen fogadja vissza, szemben a „té-
kozló, megtért” fiúval, akit sokkal inkább.

4. A hajléktalan nõk csoportjának struktúrája szintén megváltozott.
Nemcsak a párkapcsolat felbomlása-megszûnése, a családon belüli erõ-
szak, a válás vagy egyszerûen a különválás jelent kockázatot, de a fiata-
lok önállósulásához tartozó szülõi ház elhagyása és a megözvegyülés is.
Növekedett körükben a fiatal nõk száma, az egyedülálló anyáké, az idõs
nõké, s létszámuk jelentõs a bevándorlók körében is. A fiatalok önálló-
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sodása, a szülõi ház elhagyása országonként, kultúránként változik. A
skandináv államokban, Közép-Európában és az UK-ban viszonylag ko-
rán távoznak a lányok, már 25 éves kor alatt saját háztartást vezetnek
vagy partnerkapcsolatban élnek, míg a férfiak 27–30 éves korig is otthon
maradnak. A déli országokban a nõk késõn kerülnek el a családtól.

5. Rejtett hajléktalanság. A nõi hajléktalanság legtipikusabb formája
minden országban a rejtett hajléktalanság. Sem a jog, sem a szociálpoli-
tika, de a jóléti állam koncepciója sem képes elejét venni a tradicionális
családbomlás következményeinek. Igen valószínû, hogy az individuu-
mokra szabott, a nõk férfiaktól való függetlenségét garantáló politikák
helyére több helyütt a különbözõ intézményektõl való függõség követ-
kezik. A kezdeti családtámogatás után a családtagok önállóságának se-
gítésére került sor, ami azonban leginkább az egyszülõs család, vagyis a
gyerekek támogatására szorítkozik. Dánia az egyetlen kivétel, ahol a tá-
mogatások szisztémájának fontos része a nõpolitika, s ahol a szociális
védelmi rendszer állampolgári alapon álló, individuális és egyúttal uni-
verzális, s így a családok és az egyedülálló nõk segítését is képes meg-
valósítani.

6. Az egyenlõség–egyenlõtlenség dilemmája. A gyökértelenség, a ki-
rekesztettség, a rejtett hajléktalansággal, a látenciával együtt is a férfiakat
érinti dominánsan, egész Európában. Az utcai hajléktalanok közül „csak”
minden ötödik, a teljes hajléktalan populáció minden harmadik tagja
„csak” nõ. Ugyanakkor a nõi hajléktalanságot elemzõ vizsgálatok között
nem található egyetlen sem, amely a gender-szempontú vizsgálódások
követelésével a hajléktalanság férfi megközelítésének kutatását javasolná.
Igen valószínû – és minden különösebb tudományos bizonyíték nélkül
is feltételezhetõ –, hogy a férfiak körében domináns hajléktalanság leg-
végsõ, tovább már nem hárítható okát éppen a tradicionális nõi szerepek
iránti ambivalenciában kereshetjük. Míg a férfiak számára a család a nõk
felségterülete, s az övék a közszféra, addig a nõk, úgy tûnik, egyre inkább
béklyónak érzik a család és munka összehangolásának felelõsségét, mi-
közben mindkét területen egyenlõ jogokért küzdenek. Ez a harccá fajult
szituáció egyetlen területen sem kedvez a nemek harmonikus együttélé-
sének, s ebben láthatóan, számolhatóan és érezhetõen eddig a férfiak húz-
ták a rövidebbet. Ugyanakkor az emberek változatlanul családban, pár-
kapcsolatban szeretnének élni, s gyerekek felnevelését sem egyedül kép-
zelik el. S miközben a nõk függetlenségre, kiszolgáltatottság nélküli élet-
re, egyenlõ esélyekre törekszenek az élet minden területén, a család
összetartásában, irányításában való szerepüket sem szeretnék feladni.
Úgy tûnik, a férfiak sem gondolkodnak másként, és a család ügyeit el-
sõsorban a nõk felelõsségének tekintik, miközben nem akadályozzák a
nõk részvételét a munkaerõpiacon, a közéletben. Az egyéni boldogulás,
az önállóság és egyenlõség megteremtésének módja azonban a nemek
számára ma még igen sok megterhelõ mellékhatással jár.

7. A hajléktalanokat segítõ szervezetek legfrissebb felmérései azt mu-
tatják, hogy szinte minden országban emelkedett a hajléktalanintézmé-
nyeket használó nõk száma. Ez tagadhatatlanul a nagyobb társadalmi-
politikai figyelemnek is köszönhetõ, valamint az intézmények jobb mû-
ködésének, és nem feltétlenül tükre a hajléktalanná váló nõk száma nö-
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vekedésének, bár az elõrejelzések sokkal inkább emelkedést, mint javu-
lást jósolnak.

A tanulság meglehetõsen banális: olyan társadalmi beavatkozásra volna
szükség, amely segít rendezni vagy újrarendezni a párkapcsolatokat és
a családi együttélés technikáját, miközben az együttélõk mindegyike kel-
lõen önállónak, függetlennek érezheti magát, miközben a családi együttes
is jól mûködik. A magánélet, a család, az intim szféra biztonságát az
önként vállalt kompromisszumok garantálhatják. A mai társadalmi nor-
mák szerint ezzel szemben a siker eléréséhez a közéletben a versenyzés,
a harcos önmegvalósítás bizonyul a leghatékonyabbnak. Az állam és in-
tézményei, a jog azonban csak azt az akaratot képes segíteni, amit az
egyének és közösségek kinyilvánítanak. Pillanatnyilag úgy tûnik, a csa-
lád állandóságára irányuló igények és az egyének érdekei az emberi vi-
szonyok instabilitását eredményezik.
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