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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 17 października 2018 r. 

Pomoc w zwalczaniu nękającego Europę problemu ubóstwa wśród 

dzieci 

Prawie 25 mln dzieci w UE mieszka w gospodarstwach domowych o niskich 

dochodach, w których panują niegodne warunki życia, a głód jest na porządku 

dziennym. Jak stwierdza Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej w swoim 

najnowszym sprawozdaniu, nieodpowiednia edukacja i opieka zdrowotna 

zagrażają prawom podstawowym dzieci i uniemożliwiają im ucieczkę z kręgu 

ubóstwa.  

„W Europie, jednym z najbogatszych regionów świata, nie ma miejsca na ubóstwo dzieci”, 

podkreśla dyrektor FRA, Michael O'Flaherty. „Dysponujemy narzędziami, które mogą 

położyć kres fatalnym warunkom, w jakich znajduje się tak wiele dzieci w Europie. Obecnie 

niezbędne są działania, tak aby UE i jej państwa członkowskie wywiązały się ze swoich 

zobowiązań w zakresie przestrzegania praw dzieci celem zapewnienia im lepszej 

przyszłości”. 

Jak wynika ze sprawozdania „Walka z ubóstwem dzieci: kwestia praw podstawowych”, co 

czwarte dziecko w UE w wieku poniżej 18 lat zagrożone jest ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W niektórych państwach członkowskich, jak na przykład w Rumunii, odsetek 

ten wynosi 1 na 2. Chociaż problem może dotykać wszystkich dzieci, sytuacja niektórych 

grup, takich jak dzieci romskie i migrujące, przedstawia się szczególnie 

dramatycznie — badanie FRA ujawniło, że ponad 90% dzieci romskich w dziewięciu 

państwach członkowskich doświadcza ubóstwa. 

W sprawozdaniu podkreślono, że zwalczanie ubóstwa wśród dzieci jest również kwestią 

realizacji ich praw podstawowych. Zawarto w nim również sugestie na temat możliwych 

rozwiązań problemu przez UE i jej państwa członkowskie: 

 UE i jej państwa członkowskie powinny zaostrzyć istniejące przepisy i strategie 

polityczne w celu spełnienia norm prawnych wynikających z Konwencji ONZ o 

prawach dziecka i Europejskiej Karty Społecznej. Umożliwiłoby im to rozwiązanie 

problemu ubóstwa dzieci.  

 Powinny one zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego nadać priorytet 

ochronie dzieci szczególnie narażonych i ustanowić europejski system gwarancji na 

rzecz dzieci, aby zapewnić każdemu dziecku godny dom, odpowiednie wyżywienie, 

opiekę zdrowotną i edukację.  

 UE powinna połączyć środki finansowe przyznawane państwom członkowskimi z 

planami i środkami mającymi na celu zmniejszenie ubóstwa dzieci, nierówności i 

wykluczenia społecznego dzieci.   

 Komisja Europejska powinna uwzględnić ubóstwo dzieci i prawa dziecka w swoich 

zaleceniach dla poszczególnych krajów po dokonaniu kontroli wysokości budżetu i 

polityki poszczególnych państw członkowskich.  

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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 Parlament Europejski i Rada UE powinny przyjąć wniosek Komisji Europejskiej w 

sprawie poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i 

opiekunów, w celu promowania dobrobytu dzieci.  

 UE i jej państwa członkowskie powinny usprawnić gromadzenie danych, aby pomóc 

w monitorowaniu i ocenie postępów na drodze do wyeliminowania problemu 

ubóstwa i wyłączenia społecznego wśród dzieci.   

W sprawozdaniu określono również, w jaki sposób europejski filar praw socjalnych może 

przyczynić się do zapewnienia dzieciom prawa do ochrony przed ubóstwem. Dyskusje na 

temat kierunku finansowania UE są również zapowiedzią możliwości pomocy dzieciom w 

wychodzeniu z ubóstwa. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z poniższych danych 

kontaktowych: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

