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Да помогнем за изкореняването на детската бедност в Европа
Почти 25 милиона деца в ЕС живеят в домакинства с ниски доходи, в които
условията на живот са неприемливи и често цари глад. Липса на достъп до
образование и здравни грижи застрашават основните им права и ги лишават
от възможността да се измъкнат от порочния кръг на бедността, установява
в най-новия си доклад Агенцията на Европейския съюз за основните права
(FRA).
„За детската бедност няма място в Европа — един от най-богатите региони в света“,
заявява директорът на FRA Майкъл О'Флеърти. „Разполагаме със средствата да
помогнем да се сложи край на окаяните условия, при които живеят толкова много
деца в Европа. Сега се нуждаем от действия, с които ЕС и държавите – членки да
изпълнят своите ангажименти за спазване на правата на децата, така че да им се
осигури по-добро бъдеще“.
В доклада, озаглавен „Борба с детската бедност: въпрос на основни права“, се
изтъква, че в ЕС едно на всеки четири деца под 18-годишна възраст е изложено на
риск от изпадане в бедност или от социално изключване. В някои държави членки,
например Румъния, на такъв риск е изложено всяко второ дете. Въпреки че всички
деца могат да бъдат заплашени от бедност, някои групи, например ромските деца и
деца мигранти, се намират в още по-неблагоприятно положение. Проучване на FRA
разкри, че над 90 % от ромските деца в девет държави – членки живеят в бедност.
В доклада се подчертава, че борбата с детската бедност е свързана и със зачитането
на основните им права. Освен това в доклада се посочва какво могат да направят ЕС
и държавите – членки за решаване на този проблем:










ЕС и държавите – членки следва да укрепят действащите закони и политики,
така че да отговарят на правните стандарти съгласно Конвенцията на ООН за
правата на детето и Европейската социална харта. Това ще им помогне да се
справят по-добре с детската бедност.
Те следва да отдадат приоритет на защитата на деца в уязвимо положение и
да създадат Европейска схема за гаранция за децата съгласно предложението
на Европейския парламент, за да гарантират, че всяко дете разполага с
приличен дом, храна, здравни грижи и образование.
ЕС следва да обвърже финансирането на държавите членки с планове и мерки
за намаляване на детската бедност, и борба с неравенствата и социалното
изключване на децата.
Европейската комисия следва да адресира детската бедност и правата на
децата в своите специфични препоръки за конкретните държави (СДП), след
като прегледа бюджетите и политиките на държавите членки.
Европейският парламент и Съветът на ЕС следва да приемат предложението
на Европейската комисия за подобряване на равновесието между

1



професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи,
така че да се подобри благосъстоянието на децата.
ЕС и държавите членки следва да подобрят събирането на данни, за да се
подпомогне наблюдението и оценката на напредъка в борбата с детската
бедност и към социалното приобщаване.

В доклада също така се посочва по какъв начин Европейският стълб на социалните
права може да помогне да се гарантира правото на децата да бъдат защитени от
бедност. Дискусиите относно Европейското финансиране също дават възможност за
подпомагане на борбата с детската бедност.
За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1
580 30 642
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