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ABSTR AK T
Bazując na informacjach z artykułów publikowanych w czasopismach, rapor-
tów rządowych i organizacji pozarządowych oraz innych źródeł, autor przed-
stawia problem wzrostu bezdomności spowodowanego brytyjską polityką go-
spodarki oszczędnościowej prowadzoną od roku 2010. Analizuje ten wzrost 
szczególnie w kontekście zmian dotyczących świadczeń socjalnych.
Przyglądając się przypadkom osób, które wypadły z systemu pomocy społecz-
nej, autor koncentruje się na wykorzystywaniu przez władze lokalne prawa do 
odmowy udzielenia wsparcia osobom bezdomnym, w tym osobom zwolnio-
nym z więzienia. Odnosząc się do środków karnych zastosowanych przez wła-
dze lokalne i organy ścigania, pokazuje trudności, na jakie napotykają osoby 
będące objęte działaniami wspomnianych podmiotów. W ostatniej części pre-
zentuje różnice między dwoma modelami polityki wobec osób bezdomnych 
– modelem amerykańskim a modelem fińskim. Wielka Brytania ani oficjalnie 
nie przeciwdziała obozowiskom osób bezdomnych, jak w USA, ani nie przyj-
muje za Finlandią, że posiadanie miejsca do mieszkania jest prawem. Opiera-
jąc się na oskarżeniu Chrisa Glovera, autor wyciąga wniosek, że „morderstwo 
społeczne” (koncepcja Engelsa z 1844 r.) zostało popełnione na tysiącach ludzi 
w ramach aktu określanego przeze autora mianem „klasizmu”. Ten akt wojny 
klasowej z  najbardziej bezbronnymi spowodował, że wiele tysięcy osób jest 
bezdomnych i żyje w bardzo złych warunkach.
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WPROWADZENIE

P owojenny konsensus z dominującą ekonomią keynesowską doprowa-
dził do równości gospodarczej w kraju, która trwała do 1979 roku. 

Podatki były stosunkowo wysokie dla bogatych w ramach systemu redy-
strybucyjnego, który pozwalał nielicznym być wyjątkowo bogatym, a jed-
nocześnie stosunkowo niewielu żyło w skrajnym ubóstwie.

Dean Blackburn (2017), wykładowca historii nowożytnej na uniwer-
sytecie Nottingham, stwierdził na blogu na stronie internetowej London 
School of Economics, że konsensus nie powstał ze zbieżnych ideałów obu 
głównych partii politycznych, ale z braku zainteresowania radykalnymi re-
formami po obu stronach: „Dwie główne partie miały różne cele. Podczas 
gdy Partia Pracy była zaangażowana w tworzenie bardziej równego porząd-
ku społecznego, ich konserwatywni przeciwnicy byli wrogo nastawieni do 
egalitaryzmu i podejrzliwi wobec polityk, które mogłyby kolidować z pry-
watnym biznesem. Ale ponieważ obie strony niechętnie definiowały cele, 
które starały się zrealizować, i wolały zmianę fragmentaryczną od radykal-
nej, ich spory mieściły się w zakresie ideacyjnym”.

Margaret Thatcher, dochodząc do władzy w  1979  r. jako lider Partii 
Konserwatywnej i  premier, podjęła radykalne działania, których jej par-
tia najwyraźniej od dawna pragnęła, ale nigdy nie realizowała. Skutecznie 
odrzuciła znaczenie tego, że bogaci zarabiają zbyt wiele, a klasy robotnicze 
zarabiają za mało. Wszyscy premierzy, którzy odnieśli sukces w jakiejś for-
mie kontynuowali jej projekt. Thatcher wprowadziła program „Prawo do 
zakupu” (Right to Buy) w 1980 r., zgodnie z którym lokale socjalne będące 
własnością władz lokalnych mogły być kupowane przez lokatorów po oka-
zyjnych cenach. To zapewniało jej głosy przez wiele lat, gdy klasa robotni-
cza, które przyłączyła się do programu, nagle poczuła się bogatsze i bardziej 
skłonna głosować na Partię Konserwatywną.

Prawo do zakupu rozpoczęło również dekadę kurczenia się zasobów 
mieszkań socjalnych. Potrzebujący mieszkania mieli coraz mniej możliwo-
ści wyboru. W 2018  r. do „Prawa do zakupu” dołączył program „Prawo 
nabycia” (Right to Acquire), w ramach którego zasoby lokalowe spółdzielni 
mieszkaniowych (organizacje pozarządowe świadczące usługi budownic-
twa społecznego) również mogły być nabywane przez najemców. Wyprze-
dane zasoby mieszkaniowe nie zostały zastąpione, częściowo dlatego, że 
rabaty udzielane najemcom nie pokrywały kosztów budowy nowych lo-
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kali. W ten sposób, w ramach walki o głosy klasy robotniczej, zasoby dla 
nowych pokoleń potrzebujących mieszkań zostały radykalnie zmniejszone.

W artykule przyjrzymy się obecnemu systemowi świadczeń socjalnych 
dla najbardziej narażonych grup społecznych. Chociaż Thatcher zmarła 
wkrótce po dojściu do władzy Davida Camerona w 2010 r., był to ideolo-
giczny „testament”, który doprowadził tak wielu ludzi do upadku w ostat-
nich latach.

Ludność korzystała z  banków żywności podczas rządów Blaira; brali 
kokainę i heroinę podczas rządów Thatcher. Ludzie żyli w biedzie nawet 
wcześniej. Wzrost wszystkich wskaźników biedy wskazuje, że polityka go-
spodarcza oszczędności Camerona bardzo przyspieszyła trendy zapoczątko-
wane w okresie thatcheryzmu (Davis, 2019).

REFORMA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ PO 2008 ROKU

W 2008 r. pod rządami Partii Pracy Gordona Browna zasiłek dochodowy 
dla osób niepracujących Employment Support Allowance (ESA) był zasiłkiem 
socjalnym wprowadzonym w dużej mierze w reakcji na negatywne historie 
w brytyjskich mediach o ludziach oszukujących państwo. Doniesienia praso-
we na podstawie sondaży opinii publicznej wykazały średnio 30% oszustw. 
Te niewiele się zmieniły przez dziesięciolecia. W  2017  r. „Independent” 
(Vesey-Byrne, 2019) donosił: „W  2016/17 Departament Pracy i  Emerytur 
szacował, że 174,1 miliarda funtów wydano na pomoc społeczną. Z łącznej 
kwoty 3,5 miliarda funtów (2%) wydano na nadpłaty. Z całkowitej nadpłaty 
roszczenia o wartości 2 miliardów funtów uznano za nieuczciwe”.

W 2013 r. portal Full Fact informował: „poziom oszustw w stosunku 
do wielkości rachunku świadczeń faktycznie pozostawał dość stały między 
0,6% a 0,8% w ciągu ostatnich pięciu lat, a realnie spadł w ostatnim roku”.

Aby zakwalifikować się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych i  za-
siłku ESA, wprowadzono ocenę zdolności do pracy. Niezależny pracow-
nik służby zdrowia, zatrudniony przez Departament ds. Pracy i Emerytur, 
oceniał, czy lekarz konsultant miał rację, uznając kogoś za niezdolnego do 
pracy z powodu stanu zdrowia. W praktyce oznaczało to, że dyplomowa-
na pielęgniarka mogła kwestionować decyzje np. konsultanta-psychiatry, 
że schizofrenik przy pełnych objawach choroby był zbyt chory, aby podjąć 
pracę. Między grudniem 2011  r. a  lutym 2014  r. ok. 2380 zgonów do-
tyczyło osób uznanych za zdolne do pracy (Butler, 2015). To odpowiada 
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91 zgonom miesięcznie, które nie musiały się wydarzyć, wiele z nich było 
wynikiem samobójstw.

Chris Grover (2018) argumentował, że jest to „morderstwo społeczne”, 
koncepcja sformułowana przez Friedricha Engelsa w jego pracy z 1845 r., 
The condition of the working classes in England [1971 (wyd. pol. Położenie 
klasy robotniczej w Anglii, 1952)]. Według Grovera: „gwałtowna proletary-
zacja jest procesem sprzecznym, który pomaga tworzyć klasę robotniczą, 
ale w sposób, który społecznie morduje niektórych członków jej «armii re-
zerwowej»”.

Warunkowość pomocy społecznej: głodowanie i bezdomność?

Kolejnym aspektem nowego systemu jest tzw. warunkowość pomocy spo-
łecznej. Jeśli ktoś nie dostosuje się do zasad przyznawania świadczeń za 
pośrednictwem Jobcentre Plus, rządowego systemu lokalnych biur oceny, 
system sankcji pozwala na zawieszenie zasiłków dla danej osoby – zasił-
ku dla osób poszukujących pracy i zasiłku ESA. Zgodnie z tym systemem 
świadczeniobiorcy muszą stawiać się w swoim oddziale Jobcentre Plus raz 
na tydzień lub raz na dwa tygodnie, aby podpisywać wniosek o zasiłek so-
cjalny (w zależności od konkretnej umowy zawartej przez osobę poszukują-
ca pracy za pośrednictwem agencji), nawet jeśli może się okazać, że zasiłek 
nie zostanie przyznany, czego efektem będzie brak środków na jedzenie 
i mieszkanie.

Według niezależnego raportu (Tinson, 2015) liczba przypadków nałoże-
nia sankcji przez personel Jobcentre wynosiła ok. 250 000 rocznie w latach 
2001–2005. W 2013 r. ta liczba nadal rosła i osiągnęła prawie 900 000. Nie 
dlatego, że ludzie bardziej się buntowali wobec biurokracji, ale dlatego, że 
zasady dotyczące tych osób zostały zaostrzone. Jest to wina systemu, a nie 
osób, które nim administrują.

W  znacznej liczbie przypadków sankcje te doprowadziły do bezdom-
ności. W raporcie Komisji Rachunków Publicznych Izby Gmin z 2017 r. 
(Komisja…, 2017) stwierdzono: „Według Citizens Advice 15% osób przy-
chodzących do naszej organizacji w sprawie sankcji zasiłkowych ma rów-
nież problemy mieszkaniowe, w tym problemy z właścicielami z powodu 
trudności z płaceniem czynszu, co stwarza dla nich ryzyko bezdomności”.

Według „The Guardian” w 2018 r.: „Sankcje zasiłkowe są nieskuteczne, 
jeśli chodzi o podejmowanie pracy przez osoby bezrobotne i  częściej do-
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prowadzają bezrobotnych do ubóstwa, złego stanu zdrowia, a nawet prze-
stępczości związanej z działaniami pozwalającymi przetrwać, jak wykazały 
badania o dużym zasięgu przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dotyczące 
warunków przyznawania pomocy społecznej” (Butler, 2018).

Pięcioletnie badanie podłużne przeprowadzone przez Radę ds. Badań 
Ekonomicznych i Społecznych (Dwyer, Jones, McNeill, Scullion, Stewart, 
2018) wykazało, że sankcje na ogół przynosiły słabe wyniki, w tym zadłu-
żenie, ubóstwo i zależność od organizacji charytatywnych, takich jak banki 
żywności”. Nie odniosły sukcesu w nakłonieniu ludzi do znalezienia pracy.

Zasiłek powszechny: bezduszność prowadząca 
do bezdomności

Sytuacja staje się coraz trudniejsza dla najbardziej bezbronnych grup spo-
łeczeństwa. System, który powinien pomagać ludziom w  rzeczywistości 
powoduje nieuzasadnioną szkodę. W 2017 r. w formie kilku małych pro-
jektów pilotażowych uruchomiono zasiłek powszechny (Universal Credit), 
który ma zastąpić sześć świadczeń (zasiłek dla osób o niskich dochodach, 
zasiłek dla osób o niskich dochodach aktywnie poszukujących pracy, renta 
zależna od dochodu z tytułu niezdolności do pracy, dodatek mieszkaniowy, 
ulga podatkowa dla osób pracujących, ulga podatkowa dla osób wycho-
wujących dzieci) w całej Wielkiej Brytanii. Do 2019 r. nie został jeszcze 
w pełni wdrożony.

W  2017  r. „Independent” pisał: „W  samym Southwark, gdzie 12% 
najemców komunalnych zaczęło pobierać zasiłek powszechny, zaległo-
ści czynszowe wynoszą ponad 5,3 miliona funtów. Jeden bank żywności 
w londyńskiej dzielnicy odnotował wzrost liczby skierowań o 94%. Stało 
się tak «głównie dzięki reformie systemu pomocy społecznej i zasiłkowi po-
wszechnemu». Wśród rodzin z dziećmi odnotowano jeszcze większy wzrost 
o 179%” (Cowburn, 2017).

Raport z  2018  r. (Homeless…, 2018) sporządzony przez parasolową 
organizację ds. bezdomności pokazuje klasyczny przypadek: „Kobiecie 
w Sheffield, narażonej na bezdomność z powodu problemów ze zdrowiem 
psychicznym, udzielono wsparcia w formie zakwaterowania. Kobieta stara-
ła się o zasiłek powszechny. Katalog świadczeń DWP [Departamentu Pra-
cy i Emerytur] wskazywał, że musi złożyć cztery osobne wnioski o zasiłek 
powszechny i czekać ponad 10 tygodni na swoją pierwszą wypłatę. Stano-



RICHARD SHRUBB

18 Praca Socjalna nr 1(35) 2020, S. 13–34

wiło to dla niej dużą trudność. Musiała pożyczać pieniądze od przyjaciół. 
Czasami nie jadła posiłków, nie była w stanie ogrzać domu ani korzystać 
z prądu (używała świec). Brak dochodu szybko doprowadził do zadłużenia 
czynszowego, a właściciel mieszkania rozpoczął proces eksmisji”.

Liczba osób zmuszonych do życia bez dachu nad głową nie jest ła-
two dostępna do publicznej wiadomości, chociaż dziennikarze próbują ją 
poznać. Zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji, w grudniu 
2018 r. magazyn zajmujący się handlem nieruchomościami społecznymi 
Inside Housing donosił (Baker, 2018): „Od kwietnia tego roku spośród 42 
obszarów objętych programem zasiłku powszechnego z 168 653 gospo-
darstw domowych korzystających z zasiłku, 4940 ubiegających się o za-
siłek zadeklarowało bezdomność. Na pozostałych 31 obszarach w  tym 
samym okresie spośród 283 464 ogółu wnioskodawców na tych obsza-
rach 3600 gospodarstw domowych otrzymywało dodatek mieszkaniowy 
w momencie deklarowania się jako bezdomne. Innymi słowy, mniej wię-
cej jedno na 34 gospodarstw domowych pobierających zasiłek powszech-
ny stało się bezdomne, w  porównaniu do jednego na 79 gospodarstw 
domowych otrzymujących dodatek mieszkaniowy”.

Oznacza to, że osoby korzystające z  zasiłku powszechnego prawie 2,5 
raza częściej są narażone na eksmisje z powodu zaległości czynszowych niż 
osoby, które otrzymywały świadczenia zastąpione tym zasiłkiem. Jest to 
spowodowane głównie opóźnieniami w składaniu wniosków. A co z sank-
cjami? Możliwe jest, że w wyniku niespełniania wymogów umowy zawar-
tej z Jobcentre Plus, czynsz również będzie podlegał sankcjom. Niezależny 
portal pozarządowy Universalcredit.net (Baker, 2018) informuje, że „Twoje 
prawo do zasiłku powszechnego w odniesieniu do kosztów mieszkaniowych 
nie jest chronione, więc w niektórych okolicznościach może zostać wyko-
rzystane do pokrycia sankcji”. W najbliższych latach zasiłek socjalny będzie 
kwestią wszystkich wymagających wsparcia systemu pomocy społecznej. 
Niektórzy ludzie stracą dach nad głową, ponieważ nie będą spełniać wymo-
gów niesprawiedliwego i niefunkcjonującego systemu.

Na uwagę zasługuje oświadczenie profesora Philipa Alstona (2028), 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, 
przedstawione po wizycie w Londynie 16 listopada 2018 roku. Dotyczy-
ło 14 mln obywateli Wielkiej Brytanii żyjących w ubóstwie: „W ciągu 
ostatnich dwóch tygodni rozmawiałem z  ludźmi korzystającymi z ban-
ków żywności i wsparcia organizacji charytatywnych, żeby dostać posi-
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łek, śpiącymi na kanapach u przyjaciół, ponieważ są bezdomni i nie mają 
bezpiecznego miejsca na nocleg dla swoich dzieci, oferującymi usługi 
seksualne za pieniądze lub schronienie, dziećmi dorastającymi w biedzie, 
niepewnymi swojej przyszłości, młodymi ludźmi, którzy uważają, że gan-
gi są jedyną drogą wyjścia z nędzy, i osobami niepełnosprawnymi, którym 
mówi się, że – wbrew zaleceniom lekarza – muszą wrócić do pracy lub 
stracą wsparcie”.

„NIE AKCEPTUJEMY DSS, ALE MAŁE PSY SĄ DOPUSZCZALNE”

Osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe z  Departamentu ds. Pracy 
i  Emerytur, powszechnie określane starym skrótem DSS1), są dyskrymi-
nowane. W Wielkiej Brytanii beneficjent zasiłku socjalnego w niektórych 
obszarach nie może znaleźć mieszkania. Komisja Pracy i  Emerytur Izby 
Gmin przeprowadziła wywiad z  agentką Helen Buck, dyrektorem Your 
Move (Data.parliament.uk., 2019):

„Poseł Chris Stephens: obie pani firmy mają reklamy zawierające frazę 
«Nie przyjmujemy DSS». Czy uważa pani to za legalne czy nielegalne?
Helen Buck: Nie mamy ogłoszeń z treścią: «Nie przyjmujemy DSS».
Chris Stephens: To ciekawe, że tak pani mówi, ponieważ organizacja 
Shelter dostarczyła nam kilka ogłoszeń z marca 2019 r., które zawiera-
ją: «Nie przyjmujemy DSS»: nieruchomość do wynajęcia w Essex – nie 
dla DSS; nieruchomość do wynajęcia w West Yorkshire – nie dla DSS; 
nieruchomość do wynajęcia w Romford – nie dla DSS; a moja ulubiona 
dotyczy nieruchomości z jedną sypialnią do wynajęcia w Telford: «Nie 
przyjmujemy DSS. Małe psy akceptowane». Prawdopodobnie mały pies 
musi przedstawić jakieś potwierdzenie dochodu.
Helen Buck: Szokujące.
Chris Stephens: To wyniki z  wyszukiwarki Google, ogłoszenia Your 
Move, w marcu 2019”.

Ogłoszenie Buck przypomina ogłoszenia z lat 60. XX wieku, kiedy czę-
sto w ogłoszeniach najmu pisano: „Nie wynajmujemy czarnym, Irlandczy-
kom i właścicielom psów” (Hackwill, 2016). Chociaż dyskryminacja „czar-
nych” lub „Irlandczyków” jest obecnie nielegalna, najwyraźniej można 

1) Beneficjenci Pomocy Społecznej od Departament of Social Security.
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odmówić osobom pozostającym bez pracy z powodu niepełnosprawności, 
niskich dochodów lub innych powodów.

Najemca DSS umieszczony w szpitalu psychiatrycznym

Shelter, organizacja pozarządowa zajmująca się problemem mieszkanio-
wym wysłała ogólny mail odnoszący się do tego problemu. Oto jego treść: 
„Wczoraj duża grupa posłów debatowała i  badała kwestie dyskryminacji 
osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, w procesie najmu mieszkań. 
To niezwykle ważne zadanie, i byliśmy bezpośrednimi świadkami sytuacji 
oraz uczestniczyliśmy w działaniach razem z zaangażowanymi działaczami 
organizacji Shelter”.

Komitet ds. Pracy i  Emerytur wysłuchał również lokatorkę, która le-
dwo uniknęła bezdomności. Stres po zrzeczeniu się najmu był tak duży, 
że została przymusowo hospitalizowana na podstawie Ustawy o  zdrowiu 
psychicznym. Philippa Lalor powiedziała komisji:

„Oczywiście otrzymałam zawiadomienie o  eksmisji, które dawało mi 
dwa miesiące na opuszczenie mojego lokalu. Miałam szczęście, że zna-
leźliśmy mieszkanie w ciągu dwóch miesięcy, ale dosłownie pod koniec 
tego czasu. Zadzwoniliśmy do każdego agenta wynajmującego miesz-
kanie w dzielnicy Croydon…, zadzwoniliśmy do każdej osoby dającej 
ogłoszenia na Gumtree w dzielnicy Croydon. Sprawdziliśmy każdą stro-
nę internetową. Pod koniec tego okresu, kiedy się wprowadziliśmy, moje 
zdrowie psychiczne pogorszyło się tak bardzo, że spędziłam sześć mie-
sięcy w szpitalu psychiatrycznym, nie mogłam wychodzić na zewnątrz, 
nie wiedziałam, jak się nazywam, było to zupełnie psychotyczne. Byłam 
pod ogromnym stresem”.

Banki mówią właścicielom nieruchomości 
„Nie wynajmować DSS”

Okazuje się, że wiele banków odmawia pożyczek właścicielom nierucho-
mości, którzy wynajmują lokale beneficjentom zasiłków.

Niedawno jeden z największych banków NatWest prowadził politykę od-
mawiania kredytów na kupno nieruchomości na wynajem właścicielom, któ-
rzy wynajmowali mieszkania osobom korzystającym z pomocy społecznej.
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Według portalu Mortgage Solutions (Clements, 2018): „Helena McAle-
er popłakała się po tym, jak bank NatWest stwierdził, że złamała zasady 
kredytu hipotecznego, wynajmując swój dwupokojowy lokal w Belfaście 
najemcy otrzymującemu pomoc od państwa. 35-latka otrzymała suro-
we ultimatum, że albo eksmituje najemcę, albo zapłaci grzywnę 2500 
funtów za rozwiązanie umowy z bankiem, kiedy poprosiła kredytodawcę 
o kolejną zaliczkę kredytową”. Została o to zapytana w Izbie Gmin przez 
jednego z posłów: „W porządku, więc udało się znaleźć nowego dostawcę 
kredytu hipotecznego, ale w  tym momencie NatWest prawdopodobnie 
nie był zbyt chętny do współpracy, a pani naruszyła przepisy, ponieważ 
wynajmowała komuś, kto płacił czynsz z dodatku mieszkaniowego. Czy 
powiedziano pani: «Nie zgadzamy się na refinansowanie kredytu hipo-
tecznego»?”.

Helena McAleer: Tak, wybór polegał na eksmisji najemcy – lub szuka-
niu innego najemcy – lub pozostawieniu go i uiszczeniu opłaty za wcze-
śniejszą spłatę w wysokości około 2500 funtów. Nie było alternatywy.
Przewodniczący: Więc nie mówią «eksmitować». Mówią po prostu: 
«Proszę znaleźć innego najemcę», a potem przeprowadzić eksmisję”.

Taktyka dywersyjna – obwinianie „innych” za politykę 
oszczędnościową

Obecny redaktor londyńskiego „Evening Standard”, a w latach 2012–2017 
kanclerz skarbu George Osborne, powiedział w programie BBC Radio 4 
Today (słowa cytowane w „The Guardian”, Readers, 2012): „Bogaci będą 
płacić większe podatki. Ale złudzeniem jest myślenie, że podatki od boga-
tych rozwiążą problem. To niesprawiedliwe, że ludzie słuchający tego pro-
gramu wychodząc do pracy, widzą okna sąsiada z opuszczonymi roletami, 
ponieważ sąsiad jest na zasiłku”.

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy pojawiły się te komentarze, ist-
niały plany walki z „naciągaczami” systemu pomocy społecznej. W artyku-
le „The Guardian” z 2014 r. stwierdzono: „wcześniejsze badania pokazują, 
że publiczne wyobrażenie o liczbie oszustw 34-krotnie przewyższa rzeczy-
wistość”. W artykule wspomniano następujące analizy: „Według wyników 
badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Who Benefits” 15% bene-
ficjentów zasiłków było ofiarami przemocy słownej w związku z pobiera-

https://www.theguardian.com/politics/blog/2012/oct/08/curtains-closed-blinds-down-george-osborne
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niem zasiłków, a 4% doświadczyło przemocy fizycznej – czyli odpowiednio 
800 000 i 200 000 osób” (Sacks-Jones, 2014).

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi, które nie 
pracują, samotne matki niezdolne do pracy z  tytułu opieki nad dziećmi 
oraz osoby, które straciły pracę lub nie mogły znaleźć pracy, są obwiniane 
za wszystkie problemy świata. Trudno im znaleźć mieszkanie, nie mówiąc 
już o sprawiedliwym traktowaniu przez społeczeństwo.

WIĘŹNIOWIE OPUSZCZAJĄ WIĘZIENIE WYPOSAŻENI 
W NAMIOTY I METADON

Prawdopodobnie do grupy najbardziej narażonej na bezdomność nale-
żą więźniowie wychodzący na wolność. Oczekuje się, że wyjdą i nastąpi 
u nich poprawa. Problem w tym, że brytyjskie mieszkalnictwo społeczne 
nie może im zapewnić lokali z powodu dużego popytu.

W Wielkiej Brytanii w latach 2015–2018 ponad 100 000 więźniów zo-
stało zwolnionych i zostawionych samych sobie. Od 2016 r. media donoszą 
o osobach, które wychodząc z więzienia, otrzymują namioty i śpiwory, żeby 
miały schronienie na pierwsze noce poza więzieniem. Dzieje się tak, ponie-
waż lokalne władze nie mogą im zapewnić mieszkań. Nikt nie lubi życia 
w więzieniu, lecz kiedy mają wybór między śmiercią głodową a bezdomno-
ścią, więzienie jest „dobrą” opcją.

Kobiety są uważane za bardziej bezbronne w społeczeństwie niż męż-
czyźni. Traktuje się je priorytetowo jeśli chodzi o mieszkalnictwo socjal-
ne. Niemal jedna trzecia bezdomnych kobiet żyjących na ulicy doświadcza 
przemocy seksualnej. Dlatego szokiem było, że więzienie Bronzefield, nie-
daleko Londynu, rozdawało w 2016 r. śpiwory i namioty kobietom opusz-
czającym zakład karny.

BBC (BBC News, 2019) donosi, że liczba kobiet opuszczających więzie-
nie z zapewnionym zakwaterowaniem spadła z 95,5% w 2014 r. do 83,7% 
w 2015 roku. To mniej więcej dwie kobiety na 12 wypuszczonych, którym 
po prostu powiedziano, że muszą same sobie radzić. Mimo że priorytetem 
ministerstwa sprawiedliwości była reforma więziennictwa, wygląda na to, 
że ministerstwo umywa ręce w  tej sytuacji. Na pisemne zapytanie posła 
Jo Stevensa ze  Środkowego Cardiff, minister sprawiedliwości Robert Se-
lous (2016) odpisał, że odpowiedzialność za zapewnienie lokali spoczywa 
na władzach lokalnych.
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Wygląda na to, że nagłośnienie problemu przez media nie dało rezulta-
tów. Fundacja na Rzecz Reformy Więziennictwa (Prisonreformtrust.org.
uk., 2018) wykazała, że do 2017 r. połowa kobiet została wypuszczona bez 
zapewnienia dachu nad głową, czyli była bezdomna.

„Zarząd rozmawiał z  wieloma więźniami zwolnionymi z  Bronzefield 
i  stwierdził, że 50–60% wychodzi jako osoba bez stałego miejsca za-
mieszkania. Chociaż do władz lokalnych jest przekazywane pismo, wła-
dze nie traktuą kobiet opuszczających więzienie priorytetowo. Drama-
tycznie brakuje hosteli i mieszkań socjalnych. Tak wiele z  tych kobiet 
może skończyć na ulicach, żyjąc w fatalnych warunkach i zagrożonych 
wykorzystywaniem”.

Problem na skalę krajową

W 2018 r. Partia Liberalno-Demokratyczna przedłożyła pytanie na pod-
stawie Ustawy o wolności informacji dotyczące wielkości problemu w ska-
li kraju. „The Guardian” (Elgot, 2019) donosił: „Prawie połowa z 220 411 
więźniów zwolnionych w ciągu ostatnich trzech lat opuściła więzienie ze 
statusem zamieszkania, który albo nie był zgłoszony do władz, albo sklasy-
fikowany jako «niezdefiniowany»”.

Rzecznik spraw wewnętrznych Liberalnych Demokratów, Ed Davey, 
powiedział „Guardianowi” w tym samym artykule: „Nic dziwnego, że nie-
którzy decydują się na kradzież lub nawet wracają do więzienia ze względu 
na ciepłe, suche łóżko. System wymiaru sprawiedliwości w sprawach kar-
nych zasadniczo nie działa, gdy ludzie popełniają przestępstwa tylko po to, 
aby dostać posiłek lub miejsce do spania”.

Rząd Wielkiej Brytanii przyznaje, że jest to poważny problem. Minister 
więziennictwa, Rory Stewart (2019), napisał na blogu Ministerstwa Spra-
wiedliwości. „Na ulicach, bez pracy, bez pomocy psychologicznej/psychia-
trycznej lub łóżka na noc – zostają wciągnięci z powrotem do przestępczego 
życia, ponownego łamania prawa i wkrótce kończą ponownie w więzieniu”.

Minister stwierdził: „Bezdomni są 17-krotnie częściej narażeni na na-
paść niż przeciętny obywatel. Są bardziej zagrożeni problem nadużywa-
nia substancji psychoaktywnych, a wielu z nich ma problem ze zdrowiem 
psychicznym. Poza tym, prawie co trzecia kobieta bezdomna doświadczyła 
przemocy seksualnej”.
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Przepisy odnoszące się do łamania prawa o mieszkalnictwie

Rady miejskie i rady hrabstw są odpowiedzialne za mieszkalnictwo socjalne 
w Wielkiej Brytanii. Ich działania obejmują polityki krajowe i lokalne, któ-
re spowodowały spadek dostępnych zasobów mieszkaniowych. W związku 
z tym, jeżeli istnieje przepis, według którego rada nie może zapewnić lokalu 
komuś – niezależnie od tego, jak bardzo ta osoba go potrzebuje – rada czę-
sto nie zgadza się z tą zasadą.

W 2017 r. według raportu informacyjnego Biblioteki Izby Gmin „Wspar-
cie lokalowe dla osób wychodzących z więzień (Anglia i Walia)” (Wilson, 
2017) władze lokalne w Anglii ogólnie przyjmują „umyślność” postępowania 
i mogą stwierdzić, że były przestępca staje się bezdomnym, ponieważ utrata 
domu była prawdopodobnym skutkiem popełnienia przestępstwa. Oznacza 
to, że jeśli przestępca jest najemcą lub posiada nieruchomość z hipoteką i traci 
tę nieruchomość lub najem w wyniku popełnionego przestępstwa, lokalna 
rada może argumentować, że powinien był być tego świadomy, zanim popeł-
nił przestępstwo, i w rezultacie może mu odmówić zapewnienia lokalu miesz-
kalnego. Przebywający w więzieniu do 13 tygodni mogą liczyć na opłacanie 
przez władze lokalne czynszu, ale już nie spłat kredytu hipotecznego.

Zapewnienie lokalu mieszkalnego zapobiega ponownemu 
popełnianiu przestępstw

Jeśli rządy chcą powstrzymać ludzi przed popełnianiem przestępstw doko-
nywanych z  intencją zdobycia dachu nad głową, muszą im go zapewnić. 
W  raporcie Izby Posłów z  2017  r. stwierdzono: „W  raporcie Jednostki ds. 
Wykluczenia Społecznego (SEU) z 2002 r., Ograniczenie ponownego popełnie-
nia przestępstwa przez byłych więźniów, stwierdzono, że stabilne zakwaterowa-
nie zmniejszyło ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa o około 20%. 
W raporcie Jednostki ds. Bezdomności, Pomoc bezdomnym w wychodzeniu 
z  bezdomności (czerwiec 2002), stwierdzono, że mieszkanie i  zatrudnienie 
miały zasadnicze znaczenie dla przywrócenia do życia w społeczności, roz-
wiązania konkretnych problemów i uniknięcia powrotu do łamania prawa”.

„Wspólne myślenie” to koncepcja zarządzania, w  której oceniany jest 
wpływ jednej polityki na inne. Rolą Ministerstwa Sprawiedliwości jest 
działanie na rzecz ograniczenia przestępczości. Jednak lokalne władze od-
mawiają zapewnienia miejsca do zamieszkania dla więźniów na podstawie 
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założenia, że powinni byli wiedzieć, że stracą swoje domy, gdy zostaną ska-
zani. Oznacza to, że równie dobrze mogą oni ponownie popełnić przestęp-
stwo, aby przetrwać.

Miliony ludzi w Wielkiej Brytanii żyją w złych warunkach mieszkanio-
wych i potrzebują lokali socjalnych. Mają swoje ważne problemy, np. chore 
dziecko, które nie może wrócić do domu z powodu szkodliwych dla niego 
warunków (Stroud, 2016). Uchodźcy uciekający przed konfliktami zbroj-
nymi potrzebują mieszkań, podobnie jak osoby niepełnosprawne. Więźnio-
wie znajdują się na dalekim miejscu w ocenie społeczeństwa. Aby rozwiązać 
problem bezdomności, należy szybko i masowo rozbudować zasoby miesz-
kań socjalnych. W przeciwnym razie ludzie po prostu wypadną z systemu 
pomocy społecznej.

USTAWA O WŁÓCZĘGOSTWIE Z 1824 ROKU UŻYWANA 
DO WYDALANIA BEZDOMNYCH Z TUNELI METRA

Bezdomni zostali wyprowadzeni z metra w okolicach Pałacu Westminster-
skiego w  Londynie – siedziby brytyjskiego parlamentu – po interwencji 
posłów, którzy się na nich uskarżali. Policja miejska zastosowała ustawę 
o włóczęgostwie z 1824 r. zakazującą nocowania w przestrzeni publicznej. 
Według gazety „Independent” (Forrest, 2019) 60-letni bezdomny relacjo-
nował: „Kazali mi pójść sobie stamtąd. Zapytałem, dlaczego, ale nie podali 
mi dobrego powodu, po prostu powiedzieli: «Część czwarta» – co oznacza 
część czwartą ustawy o włóczęgostwie, o której słyszałem wcześniej. Od-
bywa się to dość regularnie od końca lutego. Jeden oficer powiedział mi, że 
otrzymał skargę od posła”.

Tunele wokół stacji metra w Westminster są suche i jest w nich cieplej 
niż na ulicy. Chociaż nie jest to mile widziane, większość śpiących tam 
osób nie sprawia kłopotów. Gazeta podała, że jeden mężczyzna właśnie się 
obudził i czytał Biblię, gdy grupa policji kazała mu opuścić stację, chociaż 
nie robił nic złego.

Bezdomny umiera w metrze

W grudniu bezdomny zmarł w jednym z tuneli metra. BBC (BBC News, 
2018) podało: „Mężczyzna o nazwisku Gyula Remes, 43 lata, został zna-
leziony przez brytyjską policję o 23:30 we wtorek przed stacją metra West-
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minster. Oficerowie udzielili mu pierwszej pomocy i mężczyzna został za-
brany do szpitala w centrum Londynu, ale zmarł we wczesnych godzinach 
rannych”.

Członkowie społeczności bezdomnych potwierdzili, że Remes niedawno 
znalazł pracę. Lubił dzielić się ze swoimi kolegami jedzeniem, które kupo-
wał za zarobione pieniądze. Posiadanie pracy w Londynie nie jest gwarancją 
mieszkania. Wynika to z samych kosztów mieszkaniowych w mieście, które 
jest jednym z najdroższych miast na świecie pod względem cen nierucho-
mości i stawek czynszu.

Jeden poseł okazał bezduszność wobec „nieumytej” osoby śpiącej w tu-
nelu, lecz nie wszyscy posłowie są tacy sami. Parlament jest tak spolaryzo-
wany w kwestiach społecznych, jak społeczeństwo.

Grupa lewicujących deputowanych przedstawiła poselski projekt usta-
wy uchylającej ustawę o włóczęgostwie. „Independent” wspomina w przy-
toczonym artykule: „Layla Moran, posłanka Liberalnych Demokratów, 
którzy wprowadzili poselski projekt ustawy uchylającej ustawę o włóczę-
gostwie, powiedziała: «Wiadomość o aktywnym wykorzystywaniu ustawy 
o włóczęgostwie w celu odstraszania osób podatnych na zagrożenia w po-
bliżu Westminster to wstyd – musimy przestać korzystać z tego przestarza-
łego prawa»”. Biorąc pod uwagę osiągnięcia obecnego rządu, nie ma żadnej 
gwarancji, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez parlament.

Dokąd pójdą?

Wygląda na to, że osoby wypędzające bezdomnych z tuneli nie interesują się, 
gdzie oni się podzieją. Rada Westminster ma niewielką wiedzę o  ludziach 
bezdomnych. Nakładają na nich wysokie grzywny, a nawet zamykają w wię-
zieniach. W latach 2013–2017 1660 osób bezdomnych zostało aresztowanych 
za włóczęgostwo w centrum Londynu. „Independent” podaje: „«Bezdomni, 
z którymi pracujemy, czują się atakowani, przestraszeni i zagrożeni» – mówi 
Shaista Aziz, współtwórca kampanii Labour Homelessness [Bezdomność 
Pracujących]. «Ludzie mieszkający na ulicy to ludzie pozbawieni wsparcia 
i praw» – dodała. – «Ustawa o włóczęgostwie to okrutne i przestarzałe prawo 
wykorzystywane do zwiększenia wyobcowania, zepchnięcia na drogę prze-
stępczą i demonizowania najsłabszych w naszym społeczeństwie»”.

W wydaniu „The Guardian” z 27 marca 2019 (Chakrabortty, 2019) su-
gerowano: „W ten sposób postępują dzisiejsze klasy rządzące, podczas gdy 
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kraj chwieje się na krawędzi, zachowują się niefrasobliwie i nieostrożnie, nie 
mówiąc już o trosce o dobrobyt narodu. Ci ludzie śmieją się z nas, nawet 
gdy zabierają nasze pieniądze na swoją codzienną działalność”.

MIESZKANIA PRZEDE WSZYSTKIM – ROZWIĄZANIA?

Śledztwo dziennikarskie ujawniło, że eksmisje z  obozów namiotowych 
w Wielkiej Brytanii wzrosły o 352% w ciągu ostatnich pięciu lat. To nasu-
wa pytanie: co Wielka Brytania zamierza zrobić z bezdomnością?

Ustawa o zmniejszeniu bezdomności

Rząd przyjął ustawę o zmniejszeniu bezdomności w 2018 roku. Moja lokal-
na rada i Departament ds. Mieszkalnictwa hrabstwa Dorset opublikowały 
raport na temat bezdomności w maju 2018 roku. Wyjaśnia on nową ustawę: 
„Nakłada ona nowe obowiązki prawne na angielskie rady, aby interwenio-
wały na wcześniejszym etapie zapobiegania bezdomności oraz zapewnienia 
intensywnej, spersonalizowanej i znaczącej pomocy ludziom w dostępie do 
odpowiednich lokali mieszkalnych, niezależnie od lokalnego systemu in-
tencjonalności lub priorytetów zapotrzebowania” (Alexander, 2018).

Nadal istnieją luki w obowiązkach powierzonych radom, które pozwala-
ją im odmówić zapewnienia lokalu mieszkalnego. Ten sam raport pokazuje 
kwestie dotyczące lokalnego urzędu ds. mieszkalnictwa. Bywa on zmuszo-
ny do przesiedlenia kogoś, w tym osoby, która „kwalifikuje się do otrzyma-
nia wsparcia” (zasadniczo oznacza to, osoby mające nieograniczone prawo 
do rezydowania w Wielkiej Brytanii). Takie osoby stają się „nieumyślnie” 
bezdomne; ale są związane z  lokalnym urzędem, w  którym ubiegają się 
o lokal i należą do określonej grupy osób „priorytetowo potrzebujących”. 
Przy gwałtownie rosnących cenach czynszów i stagnacji w świadczeniach 
socjalnych, w wielu przypadkach zaleganie z czynszem nie jest celowym/
umyślnym działaniem. Władze jednak odróżniają coś takiego jak „nie-
umyślne” stanie się bezdomnym i „umyślne/celowe” niepłacenie czynszu.

Odmowa zapewnienia lokalu mieszkalnego

Powodem powstawania obozowisk bezdomnych nie są tylko eksmisje i od-
mowa zapewnienia lokalu mieszkalnego. Wikariusz Kościoła Anglikań-
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skiego w Northampton został zaatakowany przez krajową gazetę bruko-
wą z powodu likwidacji jednego z  tego rodzaju obozowisk na jego ziemi 
kościelnej (Diebellus, 2019). Pięćdziesięciodwuletni Paul mieszkał w tym 
obozowisku i  udzielił wywiadu dla „The Guardian”, w  ramach śledztwa 
dziennikarskiego, które było podstawą do napisania artykułu. Powiedział: 
„Mamy wiele problemów społecznych i  uzależnień. Chcemy tylko uciec 
od rzeczywistości i upić się lub być na haju. Cokolwiek, co pomoże nam 
przetrwać dzień… W schroniskach jest zbyt wiele zasad, których łamanie 
oznacza wydalenie ze schroniska. Równie dobrze mogę mieszkać w namio-
cie na własnych zasadach”.

Raport Rady Dorset odnosi się do opinii osób bezdomnych, które uwa-
żają, że ograniczenia nałożone na nie w celu otrzymania wsparcia miesz-
kaniowego są zbyt restrykcyjne. W  raporcie Dorset Housing Intensive 
Support Service (DHISS) [Służby ds. Intensywnego Wsparcia w Zakresie 
Mieszkalnictwa Hrabstwa Dorset] stwierdzono: „polityka polegająca na 
wspieraniu ludzi w zachowaniu miejsca zamieszkania koncentrowała się na 
unikaniu zaległości lub spłacaniu zaległości, powodując konflikt w zakresie 
udzielania pomocy, przy czym personel pełnił jednocześnie rolę policjan-
ta oraz rolę pomagającego. To zniechęciło osoby narażone na bezdomność 
do szukania pomocy ze strony służb pomocowych ze strachu przed utratą 
zakwaterowania – a to z kolei często prowadziło do wzrostu niezdrowych 
mechanizmów «radzenia sobie», takich jak przestępstwa i nadużywanie al-
koholu/narkotyków”.

Ogólnie tworzona jest atmosfera strachu wśród osób zagrożonych bez-
domnością, więc klienci system pomocowego wypadają z niego. To z kolei 
zmusza ich do powrotu do mieszkania w namiotach i bezdomności.

Najpierw mieszkanie – rozwiązania

Dorset Housing Intensive Support Service było siecią dużych hosteli, gdzie 
rezydentom przede wszystkim zapewniano miejsce do mieszkania i zajmo-
wano się kompleksowo ich potrzebami. Jest to model podobny do modelu 
realizowanego w Finlandii. Niemniej jednak, według raportu rady hrab-
stwa Dorset: „Model wsparcia oparty na zakwaterowaniu był powszechnie 
uważany za drogi i nieefektywny, a wykonawca usługi działał zarówno jako 
wynajmujący, jak i  jednostka pomocowa”. Uruchomienie nowego mode-
lu jest kosztowne, model pomocowy musi zostać jednak zmodyfikowany. 
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W  hostelu pracowałby zespół wsparcia, który byłby odrębnym usługo-
dawcą, aby osoby dotknięte problemem otrzymywały niekwestionowane 
wsparcie od jednego zespołu, a porady dotyczące zaległości w  czynszach 
udzieliłby właściciel lokalu mieszkalnego.

W artykule w „The Guardian”, kilka dni po śledztwie dotyczącym likwi-
dacji obozowiska namiotowego, autor sugerował, że Wielka Brytania ma 
dwie możliwości na rozwiązanie problem obozowisk namiotowych: zasto-
sować model amerykański, gdzie władze lokalne zezwalają na obozowiska, 
lub model fiński, gdzie zapewnienie miejsca zamieszkania jest podstawo-
wym prawem człowieka.

Harry Quilter-Pinner (2019), badacz z Instytutu Badań Polityki Publicz-
nej napisał: „O wiele bardziej satysfakcjonujące rozwiązanie można znaleźć 
w Finlandii, gdzie bezdomność gwałtownie spadła w ciągu ostatniej deka-
dy, mimo że wzrosła w innych częściach świata. Ich odpowiedź jest boleśnie 
prosta: daj domy bezdomnym. To sprawia, że miejsce do mieszkania staje 
się prawem człowieka, a nie luksusem, i odsuwa na bok problemy, takie jak 
zdrowie psychiczne i uzależnienie – często barierę w dostępie do stabilnego 
zamieszkania w Wielkiej Brytanii”.

Finlandia ma 1/12 populacji Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie buduje 
od niej znacznie więcej mieszkań socjalnych.

Dzięki przyjęciu koncepcji, że dom jest podstawowym prawem człowieka, 
ci, którzy są zagubieni w życiu, mogą znaleźć bezpieczną przystań, a władze 
zrobią wszystko, co w ich mocy, aby te osoby zachowały miejsce zamieszka-
nia. Raport Dorset po raz kolejny pokazuje złożone potrzeby ludzi, którzy 
mogą zostać bez mieszkania, że „osoby doświadczające «ulicznej» bezdom-
ności lub zagrożone bezdomnością często spotykają się z wykluczeniami róż-
nej kategorii, które obejmują: problem z nadużywaniem substancji psycho-
aktywnych; słabe zdrowie psychiczne; doświadczenia instytucjonalne (np. 
więzienie i system opieki); działania związane z «kulturą uliczną» (np. picie 
uliczne, żebranie; zachowania aspołeczne); ucieczkę przed przemocą domo-
wą”. Rozwiązanie tych problemów nie jest tanie. Ludzie z tymi problemami 
potrzebują znacznie więcej inwestycji niż osoby zagrożone bezdomnością.

TANIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Teoria stojąca za ustawą o  redukcji bezdomności z  2018  r. jest logiczna 
– uznaje, że tańsze i skuteczniejsze jest zapobieganie bezdomności niż jej 
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naprawianie. Dopuszczenie do powstania zbyt wielu wykluczeń dla władz 
odpowiedzialnych za zapewnienie lokalu mieszkalnego kończy się niepo-
wodzeniem. Nie ma taniego rozwiązania krajowego problemu mieszkanio-
wego. Miliardy funtów muszą zostać zainwestowane w mieszkania socjalne. 
Obecna polityka budownictwa mieszkaniowego pozwala rynkowi rozwią-
zać problem mieszkaniowy, umożliwiając deweloperom budowanie tysięcy 
drogich domów. Budynków z lokalami socjalnym powstaje niewiele. Sądy 
zezwalają nawet deweloperom na opłacenie radom zwolnienia z  budowy 
mieszkań socjalnych. Te kwoty są często znacznie niższe niż koszt budowy 
budynku. Pozwalając rynkowi tak rozwiązać problem, zapewnia się miejsce 
zamieszkania dla zamożnych, a nie milionów ludzi o niższych dochodach. 
Tę sytuację należy naprawić od podstaw.

WNIOSKI

Aluzja doktora Chrisa Grovera (2018) do „morderstwa społecznego” En-
gelsa jest interesującym oskarżeniem. Klasy rządzące reprezentowane przez 
kolejne rządy podjęły zdecydowaną próbę odwrócenia winy za finansowe 
nieszczęścia kraju od bankierów, którzy spowodowali krach finansowy 
w 2007 r. (i kolejne próby ratowania banków) na „innych”.

Dyskryminacja osoby ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, re-
ligię lub seksualność jest niezgodna z prawem na mocy ustawy o równości 
(Equalityhumanrights.com, 2018). Oznacza to stosowanie podziałów i pro-
wadzenie polityki skierowanej przeciwko masom. Aby utrzymać władzę, 
należało poszukać i obwinić nowego „wroga”.

Jest rzeczą naturalną, że partia polityczna reprezentująca klasy rządzą-
ce obwinia najbiedniejszych w  społeczeństwie jako nowego wroga, który 
w dyskursie powszechnym jakoby powoduje problemy finansowe społeczeń-
stwa. W ramach tej koncepcji osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy 
(w przeciwieństwie do osób pracujących) są obciążeniem dla systemu opie-
ki społecznej i krajowej służby zdrowia. Bezrobotni to „bezmyślni ludzie”. 
Winni są ci, którzy biorą pieniądze od państwa, a nie bankierzy, którzy kosz-
towali kraj 500 miliardów funtów za utrzymanie swoich firm w 2008 roku.

Oto nowy termin: „klasizm” – dyskryminacja osób należących do innej 
klasy społeczno-ekonomicznej. W wojnie klas rządzących z klasami robot-
niczymi i podklasami popełniane są akty klasizmu. Nie jest to nielegalne, 
ale spowodowało, że tysiące osób zostało społecznie „zamordowanych”, 
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a tysiące innych pozostało w niepewnej sytuacji finansowej, co doprowa-
dziło do bezdomności. Można po prostu stwierdzić, że obecny kryzys bez-
domności w Wielkiej Brytanii jest spowodowany klasową walka opierającą 
się na klasizmie klas rządzących.
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THE UK HOMELESSNESS EPIDEMIC – R ADICAL ROOTS 
NEEDING R ADICAL SOLUTIONS

ABSTR ACT
Using newspaper articles, government and charity reports and other second-
ary sources, this paper looks at the new problem of widespread homelessness 
brought about by the UK austerity economic policy after 2010. It assesses 
the growth of the problem due in particular to the re-engineering of welfare 
benefits.
Looking at those who have fallen through the net, the paper focuses on the 
ability of local authorities to use the law to decline to support those presenting 
as homeless, including those released from prison. Addressing punitive meas-
ures taken by local authorities and law enforcement agencies, it highlights the 
difficulties faced by those targeted by such agencies. In the final section I look 
at two contrasting models of policy vis-à-vis homeless people – those in use 
in the United States and in Finland. The UK neither officially countenances 
homeless camps, as in the US, nor offers housing as a  right, as in Finland. 
Drawing on an accusation made by Chris Glover in a December 2018 aca-
demic paper, I conclude that Friedrich Engels 1844 concept of social murder 
has been committed against thousands of people in an act of a term I coin as 
‘Classism’. This act of class war against the most vulnerable has made many 
thousands more homeless and in precarious housing.
KEYWORDS: UK homelessness, UK austerity, Universal Credit, welfare reform
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