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FRA paziņojums presei 

Vīnē, 2018. gada 17. oktobrī 

Palīdzēsim izskaust bērnu nabadzību, kas ir pārņēmusi Eiropu 

Eiropas Savienībā gandrīz 25 miljoni bērnu dzīvo maznodrošinātās ģimenēs 

nepieņemamos dzīves apstākļos un bieži cieš badu. Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras jaunākajā ziņojumā ir secināts, ka atbilstošas izglītības 

un veselības aprūpes trūkums apdraud šo bērnu pamattiesības un neļauj tiem 

izkļūt no nabadzības apburtā loka.  

“Eiropa ir viens no pasaules bagātākajiem reģioniem, un bērnu nabadzībai tajā nav vietas,” norāda 

FRA direktors Michael O’Flaherty. “Mēs varam palīdzēt izskaust nožēlojamos apstākļus, 

kādos Eiropā šobrīd dzīvo tik daudz bērnu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai Eiropas 

Savienība un tās dalībvalstis izpildītu savu pienākumu aizstāvēt bērnu tiesības, lai 

nodrošinātu bērniem labāku nākotni.” 

Ziņojumā “Bērnu nabadzības apkarošana — pamattiesību jautājums” (Combating child 

poverty: an issue of fundamental rights) ir norādīts, ka Eiropas Savienībā katram 

ceturtajam bērnam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, draud nabadzība vai sociālā 

atstumtība. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Rumānijā, apdraudēts ir katrs otrais bērns. 

Nabadzība var skart jebkuru bērnu, tomēr dažas grupas, piemēram, romu un migrantu 

bērni, saskaras ar vēl lielāku nabadzības risku. FRA apsekojumā ir konstatēts, ka deviņās 

dalībvalstīs vairāk nekā 90 % romu bērnu dzīvo nabadzībā. 

Ziņojumā ir uzsvērts, ka, apkarojot bērnu nabadzību, tiek garantētas bērnu 

pamattiesības. Ziņojumā ir minēti arī vairāki pasākumi, ko Eiropas Savienība un tās 

dalībvalstis var veikt, lai risinātu šo problēmu. 

 Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm jau esošajos tiesību aktos un politikas 

dokumentos ir jāparedz stingrākas prasības, lai nodrošinātu atbilstību ANO Bērnu 

tiesību konvencijas un Eiropas Sociālās hartas standartiem. Tas ļautu Eiropas 

Savienībai un tās dalībvalstīm efektīvāk cīnīties pret bērnu nabadzību.  

 Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm par prioritāti ir jāuzskata neaizsargāto 

bērnu aizsardzība, un tām ir jāievieš Eiropas garantiju shēma bērniem, kā to ir 

ierosinājis Eiropas Parlaments, lai nodrošinātu visiem bērniem ir atbilstošs 

mājoklis, uzturs, veselības aprūpe un izglītība.  

 Finansējums, ko Eiropas Savienība piešķir dalībvalstīm, ir jāpiesaista plāniem un 

pasākumiem ar mērķi samazināt bērnu nabadzību, nevienlīdzību un sociālo 

atstumtību.   

 Bērnu tiesības un bērnu nabadzība ir jāietver konkrētām valstīm adresētajos 

ieteikumos, ko Eiropas Komisijai sagatavo pēc dalībvalstu budžeta un politikas 

plānu izvērtēšanas.  

 Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei ir jāpieņem Eiropas 

Komisijas priekšlikums uzlabot vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves 

līdzsvaru, lai veicinātu bērnu labklājību.  

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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 Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāuzlabo datu apkopošanas metodika, lai 

efektīvāk pārraudzītu un novērtētu progresu ceļā uz bērnu nabadzības izskaušanu 

un bērnu sociālo iekļaušanu.   

Ziņojumā ir arī norādīts, kā Eiropas sociālo tiesību pīlārs var palīdzēt nodrošināt bērniem 

tiesības tikt pasargātiem no nabadzības. Arī diskusijas par Eiropas Savienības 

finansējuma novirzīšanu liecina par iespēju, lai palīdzēt bērniem izkļūt no nabadzības. 

Plašākai informācijai lūgums sazināties: media@fra.europa.eu / Tālr.: 

+43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

