V Ostravě

dne 03/04/2020

Vážený pane primátore, vážený pane náměstku,

obracíme se na Vás s prosbou o vydání plošného doporučení k okamžitému pozastavení všech
kroků vedoucích k vystěhování jednotlivců a rodin na území města Ostravy po dobu pandemie
COVID-19 (dále jen „moratorium vystěhování“) a zřízení krizového týmu pro prevenci
bezdomovectví v době pandemie. Doporučení by se podle našeho názoru mělo týkat jak bytového
fondu městských částí, tak malých i velkých vlastníků bytového fondu na Ostravsku (např.
Residoma).
K vyhlášení moratoria o vystěhování nás vede znepokojení nad současnou situací a nad následky,
které představuje vystěhovávání lidí pro rozšíření epidemie nejen mezi vystěhovanými, ale i
v celých komunitách. Důvody k vystěhování, ať už se jedná o dluhy na nájmu nebo na energiích,
stížnosti sousedů, jednostranné ukončení nájemních smluv a další, nepřevyšují v současné chvíli
ani zdaleka rizika, která by vznikala při nutnosti hledat si provizorní ubytování v době pandemie.
Úřady v současnosti navíc fungují v omezeném režimu a podpora z jejich strany je momentálně (z
důvodů vyhlášení stavu nouze) omezená.
Lidé čelící vystěhování přitom představují jednu z neohroženějších skupin zasažených současnou
krizí. Stres spojený se ztrátou bydlení vyvolává i za běžných podmínek extrémní zátěž pro
organismus a psychiku, což vede ke snížení imunity a k nižší obranyschopnosti před případnou
nákazou. Z epidemiologického hlediska lidé, kteří by se museli stěhovat na ubytovny, azylové
domy, nebo dokonce na ulici, představují extrémní riziko rozšíření nákazy. Vládní nařízení v této
chvíli znějí jasně (Zůstaňte doma! Omezte sociální kontakt!). Vystěhování je tedy v přímém
rozporu s tím, jaká opatření jsou v tuto chvíli vyžadována. Z výzkumů také víme, že lidé ohrožení
bezdomovectvím mají častěji přidružené zdravotní potíže, často chronického rázu, mnohdy se také
jedná o starší lidi. Jedná se tedy o rizikovou skupinu, která v tuto chvíli, více něž kdy jindy,
vyžaduje pečlivou pozornost a podporu.
K moratoriu vystěhování se všude po světě uchyluje velké množství států a měst a představují
jedno ze základních doporučení respektovaných organizací. Pro příklad lze odkázat na nařízení
australské vlády o 6-měsíčním moratoriu vystěhování, moratoria vydávají velká americká města
i americká vláda, ale i evropské státy jako je například Německo nebo Španělsko. Zastavení
evikcí pak doporučují Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova
FEANTSA a mnoho dalších organizací, odborníků i jednotlivců. V Česku již přistoupily
k preventivním opatřením některá města (Praha, Plzeň) či městské části (Brno-střed). Například
dluh vzniklý na nájemném za dobu trvání pandemie COVID nebude brán jako důvod k
vystěhování.

Žádáme Vás, abyste v rámci svých pravomocí vydali doporučení moratoria na dobu, po kterou
budou lidé ohroženi pandemickou situací a zabránili evikcím všude tam, kde k tomu máte přímou
pravomoc. Spolu s tím také prosíme, abyste zřídili krizový tým (součinnost při jeho sestavení a
fungování nabízí některé z níže podepsaných organizací), který bude moct na případná
vystěhování či další kritické situace spojené s bytovou nouzí v době pandemie reagovat (například
poskytnutím provizorního krizového bydlení v rámci volného městského bytového fondu,
vyjednáním provizorního ubytování v hotelech/hostelech a další).

Přejeme pevné zdraví a výdrž při koordinaci řešení stávající nelehké situace
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