
ORGANITZA: ENTITATS COL·LABORADORES:

“Nadie sin Hogar”

Que les Administracions Públiques projectin reformes 
estructurals que comportin l’aplicació del dret humà a tenir un 
habitatge digne i adequat, fomentant mesures de lloguer social 
que hi facilitin l’accés.

Que la ciutadania en general conegui les entitats socials del 
seu territori que promouen i valoren els drets de les persones 
que no tenen lloc on viure, i que hi participin.

Que els mitjans de comunicació informin des d’un llenguatge 
i des d’una perspectiva de drets que ajudi a eliminar les barreres 
amb què es troben les persones sense llar per a accedir-hi, i que 
alhora eviti que siguin estigmatitzades per tal causa.
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Campanya de persones sense llar
26 de novembre del 2017

NINGÚ  
SENSE
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SOM PERSONES,
TENIM DRETS.
NINGÚ SENSE LLAR.
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Avui encara hi ha moltes barreres i dificultats perquè les persones
que no tenen lloc on viure puguin accedir als seus drets: 

A aquesta situació hi hem d’afegir el fet que algunes legislacions i ordenances municipals 
criminalitzen o sancionen la pobresa, i que moltes persones que no tenen lloc on viure són 
objecte de delictes d’odi: un 47,1% de les persones que no tenen lloc on viure tenen per 
explicar almenys un incident o delicte relacionat amb la seva situació d’exclusió durant la seva 
història d’estar sense llar.

Inma Cubillo. Cáritas Española.
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TOTS ELS DRETS,
CADA DIA, 

serveis 
socials

eis

habitatge

11,7 milions de persones a 
Espanya estan afectades per 
diferents processos d’exclusió 
social, i 5 milions de persones 
estan ja afectades per situacions 
d’exclusió severa.

drets humans

LLAR

Cada dia, drets humans com ara l’accés a la salut o a l’habitatge són vulnerats
o no són accessibles per a les persones que no tenen lloc on viure. Amb aquesta 
Campanya volem:

Exposar les dificultats amb què es troben cada dia;
Denunciar les vulneracions de drets que pateixen;
Recordar que els Drets Humans suposen una
responsabilitat compartida.

al dret a un habitatge digne i adequat;
al dret a la salut;
al dret a un sistema de protecció social
(empadronament, rendes mínimes, etc.).


