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ZJAWISKO BEZDOMNOCI W NIEMCZECH
WSTÊP
Problem bezdomnoci wystêpuje w ka¿dym pañstwie i nawet najbogatszym
nie uda³o siê go wyeliminowaæ. Zwrócono uwagê na fakt, ¿e mniejsze koszty s¹
ponoszone w zwi¹zku z zapobieganiem zjawisku, natomiast zdecydowanie wiêcej rodków jest niezbêdnych w procesie wychodzenia z bezdomnoci. Dokonuj¹c analizy problemu bezdomnoci w Niemczech, S. Taeubner podkreli³, ¿e bezdomne jednostki lokuje siê w tym kraju w ukryciu, w skupiskach sytuowanych
daleko na peryferiach miasta, albo w centrum miasta w atmosferze wstydu, jakby
próbuj¹c nie dostrzegaæ ich istnienia. Zatem bezdomnoæ w Niemczech jest podwójnie wstydliwym ubóstwem, zarówno dla biednych, jak i dla bogatych1. Maj¹c
na uwadze, ¿e jest to kraj o rozbudowanym systemie pomocy spo³ecznej  przyk³ad modelu pañstwa opiekuñczego  mo¿na przypuszczaæ, ¿e du¿e spektrum
wiadczeñ z jednej strony stanowi doskona³e wsparcie dla osób potrzebuj¹cych
pomocy, z drugiej jednak wydaje siê, ¿e staje siê ono stymulatorem braku aktywnoci i zale¿noci od pomocy, a ponadto migrowania do kraju, w którym ow¹
pomoc ³atwo mo¿na otrzymaæ. Przyk³adem s¹ wyjazdy polskich bezdomnych do
Niemiec. Zdaniem M. Ko³odziejczyk liczba bezdomnych Polaków mo¿e wynosiæ
nawet kilka tysiêcy. Te jednostki s¹ zaliczane do grupy ryzyka, tzn. do zagro¿onych narkomani¹, przestêpczoci¹ i prostytucj¹2.
1

Por. S. Taeubner, Bezdomnoæ w Niemczech. Przyczyny, zjawisko i drogi do przezwyciê¿enia,
G³osy Czasu 3(1993), s. 1; K. Kamiñska, System pomocy ludziom bezdomnym w wybranych pañstwach Europy zachodniej, w: Oblicza bezdomnoci, red. M. Dêbski, K. Stachura, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008, s. 46.
2 Por. M. Ko³odziejczyk, Lumpenimigracja, Polityka 2(2007), s. 96. Wed³ug danych przytoczonych w 2010 roku przez TVP INFO oko³o 40% bezdomnych w Niemczech mog¹ stanowiæ
Polacy, tj. oko³o 10 tys. osób. Do jednego z berliñskich schronisk zg³asza siê nawet 100 osób w ci¹gu dnia. Otrzymuj¹ jedzenie, odzie¿ i ³ó¿ko z czyst¹ pociel¹. Mog¹ uzyskaæ darmow¹ pomoc medyczn¹. W niektórych noclegowniach tolerowany jest alkohol i nie s¹ sprawdzane dokumenty. Por.
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I. Ogonowska na podstawie przeprowadzonych analiz zauwa¿y³a, ¿e kraje
maj¹ce silnie rozbudowany system pomocy ludziom bezdomnym, odnotowuj¹
w swoich statystykach najwiêksz¹ ich liczbê. Pogrupowa³a ona poszczególne
pañstwa w trzy kategorie, które utworzy³a bior¹c pod uwagê nasilenie zjawiska:
1. obejmuje du¿e kraje, maj¹ce najwy¿szy stopieñ bezdomnoci: Niemcy, Francja, Wielka Brytania; 2. obejmuje kraje o rednim poziomie bezdomnoci: Belgia,
W³ochy, Luksemburg, Holandia, Irlandia; 3. obejmuje kraje o umiarkowanym
poziomie bezdomnoci: Dania, Portugalia, Hiszpania3. W pierwszej grupie wskaza³a zatem te, w których owo zjawisko by³o w latach dziewiêædziesi¹tych najbardziej nasilone. Jako pierwsze wymieni³a Niemcy.
Z kolei K. Kalinowski, przyjmuj¹c szacunkowo, ¿e bezdomnych osób jest
w ka¿dej populacji oko³o 0,5%, podj¹³ próbê zobrazowania ich liczby. Bior¹c pod
uwagê kraje europejskie, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹  wg niego  nastêpuj¹ce: Niemcy (411648), Francja (320288) oraz Wielka Brytania (305566), w których przybli¿ona liczba tej kategorii osób jest najwiêksza4. Niemcy uwa¿a siê za
pañstwo socjalne, w którym istotnym zadaniem jest zabezpieczenie i ochrona
wszystkich obywateli. Bior¹c pod uwagê przytoczone statystki, z których wynika, ¿e kraj nale¿y do tych, w których wystêpuje szczególnie du¿e nasilenie zjawiska bezdomnoci, temu zagadnieniu powiêcono niniejszy artyku³.
1. POJÊCIE I PRZYCZYNY BEZDOMNOCI
Cytowany S. Taeubner podkreli³, ¿e w Niemczech wprowadzono rozró¿nienie pomiêdzy pojêciem bezdomny (Obdachlos) a nieosiad³y (vorübergehend
ohne Wohnung), które skutkowa³o tym, i¿ w jêzyku urzêdowym i specjalistycznym osoby nieosiad³e, tzn. samotni mê¿czyni i kobiety, którzy nie posiadaj¹
mieszkania, nie byli uwa¿ani za bezdomnych, mimo ¿e oni w³anie w sposób
paradoksalny tworzyli grupê osób najbardziej dotkniêtych tym problemem. Nie
uwzglêdniano ich tak¿e w statystykach. Zatem nie mogli korzystaæ ze wiadczeñ
pomocy spo³ecznej przys³uguj¹cych np. bezdomnym rodzinom, którym przyznaje siê m.in. mieszkania zastêpcze. W federalnej ustawie o pomocy spo³ecznej
(Bundessozialhilfegesetz, BSHG), w wersji z 1976 roku, okrelono, ¿e: nieosiad³ym jest ten, kto przebywa w zak³adzie pomocy dla nieosiad³ych, albo pozostaje
z nim w regularnym kontakcie. Dopiero w ostatnich latach wród specjalistów
zacz¹³ dominowaæ pogl¹d, ¿e wraz z tym pojêciem podtrzymywano wizerunek
TVP, Polscy bezdomni emigruj¹, <www.tvp.info/informacje/ludzie/polscybezdomniemigruja>,
(data dostêpu: 12.12.2010).
3 Por. I. Ogonowska, Bezdomnoæ w krajach Wspólnoty Europejskiej w latach 19911992,
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1994, s. 8.
4 Por. K. Kalinowski, Bezdomnoæ na wiecie i w Europie, Homo Mizerus 20(2010), s. 10.
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cz³owieka, o osobowoci rzekomo ukszta³towanej do prowadzenia nieosiad³ego
trybu ¿ycia czy te¿ osobowoci anormalnej5. Skutkowa³o to stygmatyzacj¹
bezdomnych i brakiem dzia³añ integracyjnych. Przyk³adem mog¹ byæ niemieckie
badania odnosz¹ce siê do kontekstu dewaluacji bezdomnych, w których wyniku
okaza³o siê, ¿e bezdomne osoby s¹ dla 38,8% respondentów niewygodne w miastach; 32,9% traktuje je jako leniwe jednostki; natomiast 34% ankietowanych
opowiedzia³o siê za tym, aby bezdomnych ¿ebraków usun¹æ z chodników6. Opisana sytuacja pokazuje wyranie, ¿e pos³ugiwanie siê okrelonymi definicjami
bezdomnoci mo¿e skutkowaæ ograniczaniem podejmowanych dzia³añ w odniesieniu do pewnych kategorii beneficjantów. Zatem mo¿e dochodziæ do pomniejszania istotnoci problemu.
Federalne Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w sporz¹dzanych statystykach rozró¿nia: bezdomnych w wieloosobowych gospodarstwach domowych
(rodziny, samotni rodzice, zwi¹zki partnerskie), samotne osoby bezdomne (w jednoosobowych gospodarstwach domowych) i etnicznych bezdomnych, w miejscu
tymczasowego zakwaterowania7. Mo¿na zatem wyró¿niæ bezdomnoæ indywidualn¹ i bezdomnoæ rodzin, która najczêciej pojawia siê, gdy jeden lub dwoje
rodziców traci pracê. Rodziny szybciej otrzymuj¹ zastêpczy lokal mieszkalny, ni¿
bezdomne jednostki, które najczêciej przebywaj¹ w okolicy dworców, stacji metra,
aby uchroniæ siê przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Istnieje kilka teorii obrazuj¹cych przyczyny zjawiska bezdomnoci w Niemczech. Do po³owy lat szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia uwa¿ano, ¿e by³o ono
nastêpstwem wojny oraz okresu powojennego. Nastêpnie, w drugiej po³owie lat
szeædziesi¹tych i w latach siedemdziesi¹tych jako jego g³ówn¹ przyczynê postrzegano przebieg procesu socjalizacji w tzw. rodzinach problemowych  pochodz¹cych z ni¿szych warstw spo³ecznych, z zaburzeniami w zakresie osobowoci,
przekazuj¹cych negatywne postawy spo³eczne kolejnym pokoleniom. Bezdomnoæ widziano zatem jako problem z zakresu dewiacji, dlatego podejmowano próby
oddzia³ywania terapeutycznego. Z kolei lata osiemdziesi¹te przynios³y nowy,
odmienny sposób widzenia zjawiska. Uznano, ¿e g³ówne jego uwarunkowania
tkwi¹ w problemach na rynku pracy i mieszkaniowym. Pewne grupy czy kategorie spo³eczne nie mia³y szans na awans na wysokie pozycje w zak³adzie pracy.
Dotyczy³o to równie¿ rynku mieszkaniowego, bowiem oferty by³y kierowane do
osób zamo¿nych. Kolejna koncepcja ukazywa³a bezdomnoæ jako skutek ubó5

Por. S. Taeubner, dz. cyt., s. 2.

6 Por. Obdachlosendiskriminierung, <http://de.wikipedia.org/wiki/Obdachlosendiskriminierung>,

(data dostêpu: 23.08.2011).
7 Por. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten, <www.bagw.de/index2.html>, (data dostêpu:
20.08.2011).
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stwa. Egzemplifikacj¹ tego móg³ byæ fakt, i¿ 75% eksmisji by³o dokonywanych
z powodu zalegania z op³atami za czynsz. W tym kontekcie, to w³anie mechanizmy rynku pracy, rynku mieszkaniowego oraz polityka spo³eczna pañstwa prowadzi³y do marginalizacji spo³ecznej, zubo¿enia, a w konsekwencji do powstawania
zjawiska bezdomnoci8.
W literaturze przedmiotu w 2008 roku postawiono nastêpuj¹c¹ tezê, i¿ zmiany na rynku mieszkaniowym i intensyfikacja dzia³añ profilaktycznych mo¿e
przyczyniæ siê do zmniejszenia problemu bezdomnoci, pomimo pog³êbiaj¹cego
siê ubóstwa i bezrobocia9. W tym kontekcie nale¿y podkreliæ pojawienie siê
w Niemczech podejcia Housing First (najpierw mieszkanie), które wydaje siê
byæ w wielu europejskich krajach nie tylko nowatorskim, ale tak¿e efektywnym
rozwi¹zaniem.
Wród przyczyn bezdomnoci nale¿y wymieniæ m.in. zaleganie z op³atami
czynszowymi i zwi¹zane z tym eksmisje oraz bezrobocie. Problemem jest tak¿e
deficyt w zakresie kszta³cenia zawodowego, w efekcie brak odpowiednich kwalifikacji, rozwody, mieræ partnera, uzale¿nienia (g³ównie od alkoholu i narkotyków),
choroby psychiczne. Z kolei, wród dzieci i m³odzie¿y najczêstszymi przyczynami bezdomnoci s¹: ucieczki od przemocy i konfliktów panuj¹cych w rodzinie,
ubóstwo lub bezdomnoæ rodziny, ucieczka z domu dziecka. Niejednokrotnie dopuszczaj¹ siê one drobnych kradzie¿y, ¿ebractwa czy prostytucji. Najczêciej jednak kumulowanie siê, nak³adanie ró¿nych uwarunkowañ staje siê przyczyn¹ przekroczenia granicy bezdomnoci.
2. SKALA ZJAWISKA BEZDOMNOCI W NIEMCZECH
Na terenie Niemiec od 1964 roku monitorowano zjawisko bezdomnoci jedynie w NadreniiWestfalii. W pozosta³ych landach informacje by³y gromadzone
dopiero od lat dziewiêædziesi¹tych, g³ównie w oparciu o rejestry dokonywane
przez organizacje trzeciego sektora, które ewidencjonuj¹ osoby korzystaj¹ce z ich
pomocy. Pojawi³ siê zamys³ uwzglêdnienia problemu bezdomnoci w spisach
powszechnych lub po³¹czenia ich z rejestrami placówek. W literaturze przedmiotu podano, ¿e w latach osiemdziesi¹tych liczba bezdomnych osób wynosi³a w tym
kraju oko³o 120 tys.10. Z kolei, w latach dziewiêædziesi¹tych zjawisko bezdomnoci bardzo siê nasili³o. Zdaniem G.M. Backes liczba bezdomnych przekroczy³a
8

Por. S. Taeubner, dz. cyt., s. 46.
Por. V. BuschGeertsema, S. Fitzpatrick, Effective Homelessness Prevention? Explaining
Reductions in Homelessness in Germany and England, European Journal of Homelessness 2(2008),
s. 6995.
10 Por. R. Weeber, D. Kulke, Obdachlosigkeit, w: Fachlexikon der sozialen Arbeit, red. G. Dabitz,
Verlag Deutscher Verein für Öffentliche und Private Fürsorge, Frankfurt am Main 1993, s. 667.
9
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1 mln osób11. Zbie¿ne dane liczbowe udostêpni³ w 1990 roku Federalny Zespó³
Roboczy ds. Pomocy Bezdomnym wspólnie z Federalnym Zespo³em Roboczym
ds. Socjalnych Ognisk Zapalnych. Wed³ug szacunków specjalistów by³o w Niemczech ponad 1 mln bezdomnych. Wyró¿niono kilka grup: 300 000 osób w mieszkaniach zastêpczych; 100 000 w tanich pensjonatach; 100 000 na oddzia³ach psychiatrycznych, w klinikach lub innych instytucjach w oczekiwaniu na zwolnienie; 100 000 osób samotnych bezdomnych (w dotychczasowej nomenklaturze
okrelanych jako bez sta³ego miejsca zamieszkania), w tym ok. 20 000 kobiet;
200 000 wysiedleñców i przesiedleñców bez w³asnego mieszkania (w mieszkaniach zastêpczych) i 200 000 bezdomnych w Niemczech Wschodnich12.
Podobne szacunkowe dane przedstawiono w 1993 roku13, jak równie¿
w 1994 roku, w dzienniku Frankfurter Rundschau14. Nie potwierdzono ich
w opublikowanych statystykach, ale owe wskazania zwróci³y na tê problematykê
uwagê instytucji podejmuj¹cych dzia³ania w zakresie pomocy spo³ecznej. W zestawieniach z 1995 i 1996 roku wskazano przedzia³ liczbowy 920930 tys. Od
1997 roku odnotowywano coroczny spadek tej liczby15. Brak danych ewidencyjnych powodowa³, ¿e zjawisko by³o wci¹¿ zbyt ma³o widoczne. R. Janik podkreli³, ¿e znaczny wczeniejszy wzrost liczby bezdomnych osób wi¹za³ siê m.in.
z procesem migracji. Jednoczenie nie zauwa¿ono zwiêkszenia podejmowanych
dzia³añ na rzecz tej kategorii beneficjentów. Mia³o miejsce natomiast usuwanie,
np. z terenu dworców, jednostek podejrzanych o w³óczêgostwo16.
W 1996 roku wykonano w Hamburgu badanie, którym objêto 133 instytucje
sporód 156 zajmuj¹cych siê udzielaniem pomocy bezdomnym. Przeprowadzono
rozmowy z 1204 bezdomnymi osobami. Ustalono, ¿e jest ich oko³o 1400 w tym
miecie: 83% mê¿czyzn, 17% kobiet; 82,8% obywateli Niemiec, 17,2% cudzoziemców. rednia statystyczna wieku ogó³u badanych wynosi³a oko³o 38 lat. 27,5%
badanych od ponad szeciu miesiêcy pozostawa³o w bezdomnoci. Przedstawiciele organizacji charytatywnych podwa¿yli przytoczone wyniki, uznaj¹c, ¿e rzeczywista liczba bezdomnych jest znacznie wiêksza17.
Dokonuj¹c przegl¹du danych obrazuj¹cych liczbê bezdomnych osób dostrze¿ono du¿e rozbie¿noci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wynika to m.in. z ró¿norodno11

Por. G.M. Backes, Armut im Alter  (k)ein Thema mehr?, Neue Praxis 2(1994), s. 119.

12 Por. BAGNH, BAGSB, Wspólna wypowied prasowa, Frankfurt/Bielefeld 1990, Gefärdeten-

hilfe 4(1990), s. 143, cyt. za S. Taeubner, dz. cyt., s. 3.
13 Por. A. Smrokowska, Bezdomni, Tematy 1(1996), s. 4.
14 Por. H. Kiebel, Obdachlose Menschen in Deutschland, <www.userpage.fu berlin.de/~zosch/
ops/obdachlose.html.>, (data dostêpu: 20.08.2011).
15 Por. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Statistikberichte 19901998,
<www.bagw.de/index2.html>, (data dostêpu: 20.08.2011).
16 Por. R. Janik, Zjawisko bezdomnoci w RFN, Polityka Spo³eczna 1(1998), s. 37, 39.
17 Por. Verschätzt! Hamburgs Obdachlosen  Statistik, Hinz und Kuntz 40(1996), s. 12.
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ci róde³, z których one pochodz¹, zró¿nicowania metod ich gromadzenia, b¹d
przyjmowania innych definicji bezdomnoci przez badaczy. Egzemplifikacj¹ mog¹
byæ dane z 1992 roku, wed³ug których w Berlinie, zgodnie z danymi senatu, by³o
7 800 bezdomnych, natomiast diakonia okreli³a ich liczbê na 20 000. Z kolei
w Hamburgu urzêdy pisa³y o 5 000 bezdomnych, za zwi¹zki pomocy spo³ecznej
o 50 00018.
Cytowany R. Janik podkreli³, i¿ pomimo braku oficjalnych danych o ca³ej
populacji bezdomnych w Niemczech, unikano w oficjalnych statystykach tej problematyki, czego przyk³adem mo¿e byæ Datenraport opublikowany w 1997 roku
w Bonn. Przeznaczanie du¿ych rodków materialnych i rozbudowanie systemu
opieki spo³ecznej nie wi¹za³o siê z w³aciw¹ efektywnoci¹ podejmowanych dzia³añ, a czêæ osób potrzebuj¹cych pomocy nie zosta³a ni¹ objêta. Autor dostrzeg³
wystêpowanie braku mechanizmów zachêcaj¹cych bezdomnych do podejmowania inicjatyw maj¹cych na celu zmianê zaistnia³ej sytuacji. Czêæ osób biernie
oczekiwa³a i wci¹¿ na nowo ubiega³a siê o pomoc ze strony pañstwa. Z kolei
jednostki, które nie zg³asza³y swoich potrzeb, niejednokrotnie by³y pozbawione
wsparcia19. W Niemczech w³anie zabieganie o pomoc jest istotne, poniewa¿ dociera ona do tych jednostek czy grup spo³ecznych, które zg³aszaj¹ swoje problemy.Federalne Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym podaje, ¿e w populacji bezdomnych osób oko³o 64% stanowi¹ mê¿czyni, 25% kobiety oraz 11% dzieci
i m³odzie¿20. Organizacja gromadzi dane dotycz¹ce tego zjawiska. Zosta³y one
przedstawione w tabeli nr 1 i nr 2.
Tabela nr 1: Szacunkowa liczba bezdomnych osób w Niemczech w latach
19921995 (w tysi¹cach)
1992

1993

1994

1995

Szacunkowa liczba bezdomnych

802,70

876,45

940

690

Przedzia³, przybli¿enie +/- 10%

760840

830920 8501000

Kategoria

Rok

620760

ród³o: C. Heringhaus, Primärärztliche Versorgung von Wohnungslosen, Düsseldorf 2000, cyt. za
W. Nowak, A. Radniecki, M. Szuber, J. W¹sowicz, A. ¯ak, Organizacje pozarz¹dowe i administracja publiczna a problem bezdomnoci w Niemczech, w: Partycypacja spo³eczna w dzia³aniu administracji na tle rozwi¹zañ w pañstwach UE, red. M. Sakowicz, Wydawnictwo Krajowej Szko³y Administracji Publicznej, Warszawa 2009, s. 120.
18

Dane liczbowe z Der Spiegel 6(1992), s. 77, cyt. za Taeubner, dz. cyt., s. 3.
Por. R. Janik, dz. cyt., s. 38.
20 Por. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten, <www.bagw.de/index2.html>, (data dostêpu: 20.08.2011).
19
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110
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Bezdomni bez zakwaterowania
 przebywaj¹cy na ulicy

Bezdomni
w gospodarstwach domowych
jedno i wieloosobowych
(bez bezdomnych emigrantów)

Bezdomni repatrianci

Bezdomni  razem

500

110

390

ok. 24

170

220

2000

440

90

350



150

200

2001

143

167

2003

144

148

2004

129

132

2005

145

103

2006

139

97

2007

132

91

2008

410

80

330

375

65

310

345

53

292

298

37

261

256

8

248

242

6

236

227

4

223

ok. 20 ok. 20 ok. 20 ok. 19 ok. 18 ok. 21 ok. 20

150

180

2002

ród³o: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Schätzung der Zahl der Wohnungslosen und der von Wohnungslosigkeit Bedrohten,
Bielefeld, 18.11.2009, <www.bagw.de/index2.html>, (data dostêpu: 20.08.2011).

500610 450550 390480 370450 336412 310380 270330 230281 218266 204250

180

Bezdomni w jednoosobowych
gospodarstwach domowych

Przedzia³, przybli¿enie +/-10%

260

1999

Bezdomni w wieloosobowych
gospodarstwach domowych

Kategoria

Rok

Tabela nr 2: Szacunkowa liczba bezdomnych osób w Niemczech w latach 19992008 (w tysi¹cach)
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Bez miejsca
zamieszkania

Schronienie dla kobiet

Zakwaterowanie dla
uchodców
i imigrantów

4

5

brak danych

5.3 Zakwaterowanie dla migruj¹cych pracowników

brak danych

brak danych

brak danych

5.2 Zakwaterowanie dla repatriantów

brak danych
24 900
63 900
(2004) ponadto 87 000 mieszka³o
we wspólnych tymczasowych
kwaterach zapewnionych przez
lokalne w³adze

brak danych

4.2 Wspierane mieszkalnictwo

brak danych (oddzielne
struktury sektora
bezdomnych)

5.1 Orodki recepcyjne

brak danych

brak danych

4.1 Zakwaterowanie w schronisku

3.3 Zakwaterowanie tymczasowe (z okrelonym czasem
pobytu)
Zakwaterowanie tymczasowe (d³u¿szy pobyt)

3.2 Zakwaterowanie tymczasowe (bez okrelonego czasu
pobytu)

272 000  roczny preliminarz
254 000
Federalnego Stowarzyszenia
Pomocy Bezdomnym za rok 2004
(W tym kategorie: 1.2, 3.1, 3.2, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 11.1, 11.2, 11.3)

3.1 Schronisko krótkiego pobytu

Schroniska dla
bezdomnych/
zakwaterowanie
tymczasowe

3

brak danych

brak danych

2.2 Zaaran¿owane na jedn¹ lub kilka nocy, np. w tanim
hotelu

patrz 3.1

brak danych

brak danych
brak danych (patrz 3.1)

Przebywanie w noclegowni i/lub z koniecznoci¹ spêdzenia kilku
godzin w ci¹gu dnia w
miejscach publicznych

2

18 000

5

2009

20 000

4

2006

2.1 Placówki bezporedniego dostêpu, np. garkuchnie,
punkty pomocy medycznej

Mieszkanie w miejscach 1.1 Spanie pod chmurk¹
publicznych
1.2 Podopieczni streetworkerów

3

Definicja operacyjna

1

2

1

Bez dachu
nad g³ow¹

Typ operacyjny

Kategoria
koncepcyjna

Tabela nr 3: Skala zjawiska bezdomnoci w Niemczech (dane opublikowane w 2006 roku i 2009 roku)
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patrz 3.1
patrz 3.1

7.3 Foyer (orodki dla m³odzie¿y)
7.4 Zakwaterowanie dla nieletnich rodziców

13.1 Osoby zamieszkuj¹ce poni¿ej krajowej normy
skrajnego przeludnienia

13 Skrajne przeludnienie

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

patrz 3.1

11.3 Nielegalne zajmowanie budynków, czyli squatting
12.1 Zamieszkane lokale nienadaj¹ce siê do zamieszkania
wed³ug ustawowego standardu krajowego

brak danych

patrz 3.1

11.2 Nielegalne zajmowanie przestrzeni (np. Romowie,
podró¿nicy)

12 Mieszkania
substandardowe

brak danych

11.1 Domy na kó³kach/przyczepy kempingowe (nie bêd¹ce patrz 3.1
zakwaterowaniem wakacyjnym)

brak danych

brak danych

brak danych

11 Konstrukcje
tymczasowe

brak danych

30 000
(roczne sprawozdanie
za rok 2000)

9.2 Lokatorzy z nakazem zwrotu mienia

patrz 3.1 (rozpowszechnienie w 2006 roku)

10.1 Mieszkaj¹cy pod grob¹ przemocy ze strony partnera
lub cz³onka rodziny (statystyki policji)

brak danych

9.1 Lokatorzy z nakazem eksmisji

8.2 Zamieszkiwanie w pomieszczeniu z niestandardow¹
brak danych
umow¹ najmu lub podnajmu (z wy³¹czeniem squattingu)

patrz 3.1 (rozpowszechnienie w 2006 roku)

brak danych

brak danych

patrz 3.1

patrz 3.1

brak danych

brak danych

10 Zagro¿enie przemoc¹

9 Z nakazem eksmisji

patrz 3.1

7.2 Wspierane mieszkania zbiorowe

patrz 3.1

patrz 3.1

7.1 Wspierane mieszkania

8.1 Zamieszkuj¹cy czasowo u rodziny lub przyjació³
(nie z wyboru) (dane dotycz¹ce mieszkalnictwa
i dane z instytucji pomocy spo³ecznej)

brak danych

6.2 Szpitale i instytucje opiekuñcze

brak danych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: B. Edgar, H. Meert, Fifth Review of Statistics on Homelessness in Europe, Brussels 2006, s. 60-68; B.
Edgar, European Review of Statistics on Homelessness in Europe, Brussels 2009, s. 74-80.

Nieodpowiednie
zakwaterowanie

Niezabezpieczone
zakwaterowanie

8 Bez umowy najmu

7 Specjalistyczne
zakwaterowanie
wspierane

6 Opuszczaj¹cy instytucje 6.1 Instytucje penitencjarne/karne
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Zestawione w tabelach nr 1 i nr 2 dane liczbowe, zebrane przez Federalne
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym, pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e liczba bezdomnych osób w Niemczech ka¿dego roku zmniejsza siê, od 802,70 tys. w 1992 roku
do 227 tys. w 2008 roku. W kolejnych latach zmniejsza³a siê tak¿e liczba bezdomnych repatriantów. Niewielkie wahania mo¿na dostrzec w odniesieniu do liczby
bezdomnych przebywaj¹cych na ulicy, tzn. od 24 tys. w 2000 roku, z kolei 18 tys.
w 2003 roku, do 20 tys. w 2008 roku. Nasuwa siê wniosek, ¿e liczba bezdomnych
w ostatnich latach konsekwentnie w tym kraju zmniejsza siê, co jest spowodowane m.in. rozwojem dzia³añ profilaktycznych i integracyjnych czy zmianami na
rynku nieruchomoci, w obrêbie którego widoczny jest zmniejszony popyt w zwi¹zku z dostrzegan¹ stagnacj¹ w rozwoju populacji.
Od 2003 roku narodowi korespondenci skupieni w Europejskim Obserwatorium Bezdomnoci oraz cz³onkowie Grupy Roboczej do spraw Danych FEANTSA
prowadz¹ dyskusjê nad operacyjn¹ typologi¹ bezdomnoci i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, która zosta³a opublikowana w 2004 roku. Rok póniej typologia by³a po raz pierwszy weryfikowana przez korespondentów nowych krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej21. Od 2006 roku sporz¹dzane s¹ w oparciu o przyjêt¹, doprecyzowan¹ klasyfikacjê, zestawienia statystyczne obrazuj¹ce poszczególne kategorie operacyjne w krajach cz³onkowskich UE. W tabeli nr 3 podjêto
próbê ukazania skali zjawiska bezdomnoci w Niemczech w 2006 i w 2009 roku.
Dokonuj¹c analizy danych zestawionych w tabeli nr 3 mo¿na dostrzec, ¿e s¹
one niepe³ne, co obrazuje poziom trudnoci, jakie nastrêcza ich przygotowanie.
W celu doprecyzowania badacze zaopatruj¹ je w szereg wyjanieñ, m.in. podaj¹
datê zbierania danych, przytaczaj¹ dodatkowe wyjanienia czy dane liczbowe.
Prezentowane statystyki s¹ zatem wci¹¿ niedok³adne, mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹
obarczone du¿¹ doz¹ pomy³ek.
Bior¹c pod uwagê pierwsz¹ kategoriê koncepcyjn¹, tzn. osoby bez dachu nad
g³ow¹, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w 2006 i 2009 roku, zadeklarowana przez przedstawiciela Niemiec w FEANTSA liczba bezdomnych zmniejszy³a siê, nieznacznie
zmniejszy³a siê liczba osób w schroniskach dla bezdomnych. Nie wszystkie dane
obrazowane w statystykach zestawianych przez FEANTSA s¹ w Niemczech opracowywane, dlatego nie jest mo¿liwe dokonywanie porównañ i analiz.
3. PRZECIWDZIA£ANIE ZJAWISKU BEZDOMNOCI W NIEMCZECH
Istotnym momentem w zakresie niemieckiej polityki spo³ecznej by³ 1996 rok,
co zbieg³o siê w czasie z przyjêciem Europejskiej Karty Spo³ecznej przez pañ21

Por. European Federation of National Organisations Working with the Homeless, ETHOS 
European Typology on Homelessness and Housing Exclusion, <www.feantsa.org.pl>, (data dostêpu: 10.03.2008).
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stwa cz³onkowskie UE. Zaakcentowano bowiem prawo do mieszkania, co w konsekwencji zobowi¹zywa³o pañstwo do podjêcia szeregu dzia³añ na rzecz zapobiegania i ograniczenia zjawiska bezdomnoci w celu jej stopniowego likwidowania, jak równie¿ do zapewnienia mieszkañ biednym osobom.
W publikacji z 1999 roku wskazano, ¿e organizacje niezale¿nej pomocy spo³ecznej (freie Wohlfhartspflege) w Niemczech by³y zrzeszone w szeciu zwi¹zkach parasolowych: Robotnicza Opieka Spo³eczna  Arbeiterwohlfahrt; Dzie³o
Diakoniczne Kocio³a Ewangelickiego w Niemczech  Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland; Niemiecki Zwi¹zek Caritas  Deutsches
Caritasverband; Niemiecki Parytetowy Zwi¹zek Socjalny  Deutscher Paritaetischer Wohlfahrtsverband; Niemiecki Czerwony Krzy¿  Deutschees Rots Kreuz;
Centralna Instytucja Pomocy Spo³ecznej ¯ydów w Niemczech  Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Zwi¹zki wspó³pracowa³y ze sob¹ w ramach
Federalnej Wspólnoty Roboczej Niezale¿nej Pomocy Spo³ecznej22.
Do zadañ, które podejmowane s¹ przez te organizacje nale¿y tak¿e pomoc
w pokonaniu szczególnych trudnoci socjalnych, np. w wypadku osób egzystuj¹cych pod go³ym niebem z powodu bezdomnoci. Ró¿norodnoæ podmiotów23,
które funkcjonuj¹ w Niemczech pozwala na dokonywanie jednostce wyboru, np.
pomiêdzy placówk¹ rzymskokatolick¹, ewangelick¹ czy prowadzon¹ przez inne
instytucje wieckie. Przyk³adem mog¹ byæ: Bahnhof Mission, Obdachlosenhilfe
die Brücke e.V., Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V., Evangelische
Obdachlosenhilfe in Deutschland e.V. Wspomniane organizacje prowadz¹ wiele
placówek, jak równie¿ organizuj¹ jednorazowe akcje. Czêciowo ich dzia³alnoæ
jest finansowana z bud¿etu pañstwa, a niektóre us³ugi wiadczone s¹ odp³atnie.
Korzystaj¹ one równie¿ ze rodków pochodz¹cych z darowizn. Oko³o 90% rodków finansowych, którymi dysponuj¹ organizacje trzeciego sektora, pochodzi
z us³ug lub w ca³oci b¹d czêciowo jest finansowana ze rodków publicznych,
a tylko 10% z pozosta³ej dzia³alnoci24. Zapewnienie pomocy bezdomnym oso22

System zabezpieczenia spo³ecznego w Niemczech, opracowano na podstawie: M. Wienand,
System socjalny i praca socjalna w Republice Federalnej Niemiec, Frankfurt am Main 1999,
<www.mazowia.ngo.org.pl/system_niemiecki.doc>, (data dostêpu: 22.08.2011).
23 Pod pojêciem wykonawców wiadczeñ (Leistungserbringer) rozumie siê organizacje, realizuj¹ce gwarantowane przez podmioty finansuj¹ce pomocy spo³ecznej wiadczenia rzeczowe, us³ugi
spo³eczne i pomoc osobist¹ na rzecz osób uprawnionych. Wyró¿nia siê przy tym trzy kategorie wykonawców: organizacje pozarz¹dowe, organizacje komercyjne i organizacje publiczne (przewa¿nie
jednostki samorz¹du terytorialnego). R. BieritzHarder, Leistungserbringer in der sozialen Arbeit,
w: Fachlexikon der sozialen Arbeit, red. R. Mulot, Verlag Nomos, BadenBaden 2007, s. 614615.
24 Por. W. Nowak, A. Radniecki, M. Szuber, J. W¹sowicz, A. ¯ak, Organizacje pozarz¹dowe
i administracja publiczna a problem bezdomnoci w Niemczech, w: Partycypacja spo³eczna w dzia³aniu administracji na tle rozwi¹zañ w pañstwach UE, red. M. Sakowicz, Wydawnictwo Krajowej
Szko³y Administracji Publicznej, Warszawa 2009, s. 119120, 122.
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bom spoczywa w Niemczech na administracji publicznej, która wspó³pracuje w tym
zakresie z organizacjami pozarz¹dowymi, maj¹cymi równie¿ prawo do samodzielnego kreowania swoich inicjatyw, tzn. bez ingerencji w³adz publicznych.
W Niemczech funkcjonuj¹ równie¿ tzw. spo³eczne agencje wynajmu mieszkañ, które podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezdomnym osobom
lokalu w sektorze prywatnym. W ich gestii jest zagwarantowanie w³acicielom
budynków np. op³aty czynszu, ustalenia wysokoci op³aty za mieszkanie, braku
zachowania antyspo³ecznego, itp.25. Tego typu wspó³praca jest jednym ze sposobów rozwi¹zywania problemów mieszkaniowych w sytuacji niedoboru lokali.
Niemcy s¹ pañstwem ze zdecentralizowan¹ struktur¹ i nie posiadaj¹ narodowej strategii przeciwdzia³ania bezdomnoci. Wdra¿anych jest natomiast wiele
regionalnych przedsiêwziêæ maj¹cych na celu przeciwdzia³anie temu problemowi26. W federalnej ustawie o pomocy spo³ecznej (§72, p. 1) zapisano, ¿e o pomoc
w przezwyciê¿eniu specjalnych trudnoci mog¹ siê ubiegaæ osoby, które nie s¹
zdolne do samodzielnego ich pokonania27. W ustawie zaznaczono, ¿e wspó³praca
sektora publicznego i tzw. trzeciego sektora ma s³u¿yæ uzupe³nianiu siê podmiotów pomocy spo³ecznej i poprzez to prowadziæ do efektywniejszego ich dzia³ania. W zwi¹zku z tym, ¿e bezdomnoæ traktuje siê jako zagro¿enie dla bezpieczeñstwa publicznego, odpowiednie zakwaterowanie bezdomnego le¿y w gestii
gmin, które s¹ zobowi¹zane do zapewnienia bezdomnemu odpowiedniego lokalu
spe³niaj¹cego podstawowe standardy socjalne28.
PODSUMOWANIE
Podejmowane w zakresie pomocy spo³ecznej w Niemczech dzia³ania koncentruj¹ siê obecnie przede wszystkim na profilaktyce, poniewa¿ obliczono, ¿e
zapobieganie bezdomnoci jest korzystniejsze z perspektywy ekonomicznej (tzn.
kosztuje 7 razy mniej ni¿ pomoc, która jest udzielana osobom wykluczonym29).
Przyk³adem mo¿e byæ kampania spo³eczna, któr¹ realizowano w 2010 roku pod
has³em: Der Sozialstaat gehört allen! (Pañstwo opiekuñcze dla wszystkich), ma25 Por. L. Gosme, Bezdomnoæ w Unii Europejskiej, w: Bezdomnoæ: trudny problem spo³eczny, red. M. Duda, Wydawnictwo Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce 2008, s. 11.
26 Por. V. BuschGeertsema, W. Edgar, E. OSullivan, N. Pleace, Homelessness and Homeless
Policies in Europe: Lessons from Research, European Consensus Conference on Homelessness 910
December 2010, FEANTSA, s. 44.
27 BSHG  Bundessozialhilfegesetz, In der Fassung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), <http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/13/index.php?norm_ID=1300000>, (data dostêpu: 22.08.2011).
28 Por. S. Taeubner, dz. cyt., s. 1.
29 Por. M. Fic, J. Wyrwa, Ubóstwo a zabezpieczenie spo³eczne, Nierównoci Spo³eczne a Wzrost
Gospodarczy 2(2003), s. 489502.
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j¹ca na celu promowanie praw ludzi bezdomnych do: mieszkania, pracy i zdrowia30.
W tym kontekcie nale¿y podkreliæ m.in. rolê mediów, które poprzez informowanie spo³eczeñstwa z jednej strony stymuluj¹ inicjatywy na rzecz tej kategorii osób, z drugiej w pewnym zakresie uczestnicz¹ w zapobieganiu wykluczeniu
spo³ecznemu.
THE PHENOMENON OF HOMELESSNESS IN GERMANY
Summary
Homelessness is a social problem which has not been successfully resolved. As a focus of
scientific investigation, it is a very difficult, and even dangerous, topic for researchers as well as
practitioners involved in addressing the problem. This article discusses the continual search for new
solutions to homelessness in Germany and considers ways upon which existing solutions may be
improved.
Keywords: Germany, homelessness, social help
Nota o Autorze: dr hab. Beata Szluz, prof. UR  absolwentka Wydzia³u Nauk Historycznych i Spo³ecznych UKSW w Warszawie; pracownik naukowodydaktyczny Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego; wyk³adowca w Instytucie TeologicznoPastoralnym im. w. J.S. Pelczara w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: socjologia problemów spo³ecznych, polityka spo³eczna, pomoc spo³eczna, praca socjalna.
S³owa kluczowe: Niemcy, bezdomnoæ, pomoc spo³eczna
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Por. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., Der Sozialstaat gehört allen!,
<www.bagw.de/index2.html>, (data dostêpu: 20.08.2011).
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