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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 17. října 2018 

Pomozte skoncovat s dětskou chudobu, která sužuje Evropu 

Téměř 25 milionů dětí v EU žije v domácnostech s nízkými příjmy, kde 

jsou  nepřijatelné životní podmínky a  hlad je běžným jevem. Podle nejnovější 

zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva nedostatečné vzdělání 

a zdravotní péče ohrožují základní práva těchto dětí a neumožňují jim vymanit 

se z chronické chudoby.  

„Dětská chudoba nepatří do Evropy, jednoho z nejbohatších regionů světa,“ říká ředitel 

FRA Michael O'Flaherty. „Máme dostatek prostředků, abychom pomohli zlepšit žalostné 

podmínky, ve kterých se ocitlo tolik dětí v Evropě. Nyní je zapotřebí, aby EU i její členské 

státy splnily své závazky spočívající v prosazování práv dětí a zajistily jim lepší 

budoucnost.” 

Zpráva Boj proti dětské chudobě: otázka základních práv poukazuje na to, že v celé EU je 

každé čtvrté dítě mladší 18 let ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. 

V některých členských státech, například v Rumunsku, je takto ohroženo každé druhé 

dítě. Ačkoli chudoba může zasáhnout kterékoliv dítě, některé skupiny, například romské 

děti a děti migrantů, jsou na tom ještě hůře; z průzkumu FRA vyplývá, že více než 90 % 

romských dětí v devíti členských státech žije v chudobě. 

Zpráva zdůrazňuje, že boj proti dětské chudobě je rovněž otázkou uplatňování jejich 

základních práv. Navrhuje rovněž kroky, s jejichž pomocí může EU a její členské státy 

tento problém řešit: 

 EU a její členské státy by měly zpřísnit stávající legislativu a politiky tak, aby byly 

v souladu s právními normami Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské sociální 

charty. To jim umožní účinněji řešit problém dětské chudoby.  

 Měly by upřednostňovat ochranu ohrožených dětí a zavést evropský systém záruk 

pro děti, navržený Evropským parlamentem, kterým zajistí každému dítěti 

důstojný domov, dostatečnou stravu, zdravotní péči a vzdělání.  

 EU by měla provázat poskytování finančních prostředků členským státům s plány 

a opatřeními ke zmírňování dětské chudoby, nerovností a sociálního vyloučení 

dětí.   

 Evropská komise by po přezkoumání rozpočtů a politik členských států měla 

zahrnout otázku dětské chudoby a práv dětí do doporučení určených pro 

jednotlivé země.  

 Evropský parlament a Rada EU by měly za účelem zlepšení životních podmínek 

dětí přijmout návrh Evropské komise na zlepšení rovnováhy mezi pracovním 

a osobním životem rodičů a pečovatelů.  

 EU a její členské státy by měly zlepšit shromažďování údajů s cílem napomoci 

sledování a hodnocení pokroku směrem k ukončení dětské chudoby a sociálnímu 

začlenění.   

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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Zpráva také uvádí, jak může evropský pilíř sociálních práv pomoci zajistit právo dětí být 

chráněny před chudobou. Diskuse o směrování finančních prostředků EU rovněž nabízí 

příležitost pomoci dětem vymanit se z chudoby. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 

580 30 642. 
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