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FRA-sajtóközlemény 

Bécs, 2018. október 17. 

Segítsen véget vetni az Európát sújtó gyermekszegénységnek! 

Az Európai Unióban közel 25 millió gyermek él alacsony jövedelmű 

háztartásokban, ahol elfogadhatatlanok az életkörülmények és gyakori az 

éhezés. A nem megfelelő oktatás és egészségügyi ellátás veszélyezteti a 

gyermekek  alapvető jogait, illetve megfosztja őket attól a lehetőségtől, hogy 

kitörjenek a szegénység körforgásából – állapítja meg legfrissebb jelentésében 

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége.  

„A gyermekszegénységnek nincs helye Európában, a világ egyik leggazdagabb régiójában 

– mondja az FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. – Megvannak az eszközeink arra, hogy 

segítsünk véget vetni azoknak a nyomorúságos körülményeknek, amelyekkel olyan sok 

európai gyermek szembesül. Most már cselekedni kell, így az Unió és a tagállamok eleget 

tesznek azon kötelezettségvállalásuknak, hogy érvényesítsék a gyermekek jogait egy 

jobb jövő biztosítása érdekében.” 

A Combating child poverty: an issue of fundamental rights (magyarul: Harc a 

gyermekszegénység ellen: az alapvető jogok kérdése) című jelentés kiemeli, hogy Unió-

szerte négyből egy 18 év alatti gyermeket veszélyeztet a szegénység vagy a társadalmi 

kirekesztés kockázata. Néhány tagállamban, mint például Romániában, ez az szám eléri 

az 1:2 arányt. Míg ez minden gyermekre hatással lehet, néhány csoport – mint például a 

roma vagy migráns gyermekek – helyzete még rosszabb. Egy FRA-felmérés kimutatta, 

hogy kilenc tagállamban a roma gyermekek több mint 90 %-a él szegénységben. 

A jelentés azt is kihangsúlyozza, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelem a 

gyermekek alapvető jogainak érvényesítésétől is függ. A jelentés olyan javaslatokat 

fogalmaz meg, amelyek arra világítanak rá, milyen lépéseket tehetnek a tagállamok és 

az Unió a probléma kezelésére: 

 Az Európai Uniónak és a tagállamoknak szigorítaniuk kell a meglévő 

jogszabályokat és szakpolitikákat annak érdekében, hogy megfeleljenek az ENSZ 

Gyermekjogi Egyezménye és az Európai Szociális Charta jogi kritériumainak. Ez 

lehetővé tenné számukra, hogy hatékonyabban meg tudjanak birkózni a 

gyermekszegénységgel.  

 Kiemelten kell foglalkozniuk a kiszolgáltatott gyermekek védelmével, és létre kell 

hozniuk az Európai Parlament által javasolt, európai gyermekekre vonatkozó 

kezességvállalási programot annak érdekében, hogy biztosítsák minden gyermek 

számára a megfelelő lakhatást, étrendet, egészségügyi ellátást és oktatást.  

 Az Uniónak a tagállamok számára biztosított finanszírozást össze kell kapcsolnia a 

gyermekszegénység, az egyenlőtlenségek, valamint a gyermekek társadalmi 

kirekesztésének csökkentésére kidolgozott tervekkel és intézkedésekkel.   

 A tagállamok költségvetéseinek és szakpolitikáinak felülvizsgálatát követően az 

Európai Bizottságnak bele kell foglalnia a gyermekszegénységet és a gyermekek 

jogait az országspecifikus ajánlásaiba.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discrimination-survey
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 Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak el kell fogadnia az Európai Bizottság 

javaslatát, amely szerint javítani szükséges a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyt a szülők és gondviselők számára, így elősegítve a gyermekek jóllétét.  

 Az Uniónak és a tagállamoknak javítania kell az adatgyűjtést, hogy segítsék a 

gyermekszegénység felszámolása és a társadalmi befogadás terén tett előrelépés 

figyelemmel kísérését és felmérését.   

A jelentés azt is meghatározza, hogyan segíthet a szociális jogok európai pillére 

abban,hogy a gyermekek szegénység elleni védelemhez valo joga érvényesüljon. Az 

uniós finanszírozás irányáról folytatott tanácskozások szintén előrevetítenek egy 

lehetőséget, amely révén a gyermekek segítséget kaphatnak a szegénységből való 

kitöréshez. 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / 

Tel.: (+43) 1 580 30 642 
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