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FOGAR



A VIVENDA É
UN DEREITO HUMANO
A situación xerada pola COVID19 deixou 
á luz a realidade de moitas persoas sen fogar 
ou de persoas que viven en infravivendas, 
lugares pouco salubres e dignos para poder 
vivir con certa seguridade.

PERO, 
PREGUNTÁCHESTE 
NALGÚN MOMENTO 
COMO SE SENTEN 
SEN VIVENDA, 
SEN PROTECCIÓN? 
COMO VIVEN 
REALMENTE ESTAS 
PERSOAS? 

Nun contexto no que "a vivenda 
se converteu na primeira liña de 
defensa fronte ao coronavirus" 
(Leilani Farha, Relatora NN.UU. 
para unha vivenda axeitada), as 
medidas dirixidas á poboación 
como aumentar a hixiene, quedar 
na casa ou o distanciamento 
social estrito non son realistas 
nin posibles para as persoas que 
viven na rúa.



NON TER CASA:
IMPIDE TER UN FOGAR.

IMPLICA UN IMPACTO NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

IMPIDE AS RELACIÓNS SOCIAIS.

IMPIDE TER UN ESPAZO DE PROTECCIÓN.

Preto de 800.000 fogares e 2,1 millóns 
de persoas sofren situacións de 
inseguridade na vivenda (VIII Informe 
Foessa sobre Exclusión e 
Desenvolvemento Social en España).

España carece dun parque de vivenda 
social en alugueiro axeitado. Tan só 
conta con preto de 275.000 vivendas, 
o 1,5 % do parque de vivendas 
principais (Informe da Defensoría do 
Pobo A vivenda protexida e o alugueiro 
social en España 2019).



ORGANIZA COLABORA FINANCIA

di basta!
NINGUÉN SEN FOGAR É POSIBLE

RETOS E OPORTUNIDADES 
QUE SE NOS PRESENTAN
Avanzar como sociedade para demandar das administracións públicas que garantan unha 
vida digna para todas as persoas e o acceso e desfrute dos Dereitos Humanos, recordando 
que a vivenda é a primeira barreira de protección para preservar a saúde, a vida e a dignidade.

Promover e participar en espazos de traballo en rede con outras entidades sociais e velar 
por un sistema de protección social forte que facilite os procesos de inclusión.

Contar cuns medios de comunicación sensibles e veraces, que sensibilicen sobre a situación 
real na que viven as persoas sen fogar.

Avanzar cara a unha sociedade dos coidados na que como comunidade recuperemos 
como valores principais a solidariedade, a xustiza e a empatía.


