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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 17. oktober 2018 

Hjælp med at udrydde børnefattigdommen i Europa 

Næsten 25 millioner børn i EU lever i lavindkomsthusholdninger, hvor 

levevilkårene er uacceptable, og sult er almindelig. Utilstrækkelig uddannelse 

og sundhedspleje er en trussel mod børnenes grundlæggende rettigheder og 

frarøver dem muligheden for at komme ud af fattigdomscirklen, hedder det i 

den seneste rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder.  

"Børnefattigdom hører ikke hjemme i Europa, der er en af verdens rigeste regioner," 

siger FRA's direktør Michael O'Flaherty. "Vi har midlerne til at hjælpe med at sætte en 

stopper for de elendige forhold, som så mange af Europas børn lever under. Nu har vi 

brug for handling, så EU og dets medlemsstater overholder deres forpligtelse til at værne 

om børns rettigheder og give dem en bedre fremtid." 

Rapporten Combating child poverty: an issue of fundamental rights (bekæmpelse af 

børnefattigdom: et spørgsmål om grundlæggende rettigheder) fremhæver, hvordan hvert 

fjerde barn under 18 år i EU risikerer at blive ramt af fattigdom eller social udstødelse. I 

nogle medlemsstater såsom Rumænien er det så meget som hvert andet barn. Dette kan 

gælde alle børn, men for nogle grupper såsom roma- og indvandrerbørn er det endnu 

værre. En FRA-undersøgelse viste, at over 90 % af roma-børn i ni medlemsstater lever i 

fattigdom. 

Rapporten understreger, at bekæmpelse af børnefattigdom også er et spørgsmål om at 

beskytte børns grundlæggende rettigheder. Desuden kommer den med forslag til, hvad 

EU og dets medlemsstater kan gøre for at løse problemet: 

 EU og dets medlemsstater bør skærpe eksisterende love og retningslinjer for at 

opfylde de lovbestemte standarder i henhold til FN's Konvention om Barnets 

Rettigheder samt Den Europæiske Socialpagt. Dette ville gøre dem i bedre stand 

til at bekæmpe børnefattigdom.  

 De bør prioritere beskyttelsen af udsatte børn og oprette en europæisk 

børnegarantiordning som foreslået af Europa-Parlamentet for at sikre, at alle børn 

har adgang til anstændige forhold, hvad angår hjem, kost, sundhedspleje og 

uddannelse.  

 EU bør kæde støtte til medlemsstaterne sammen med planer og foranstaltninger 

til bekæmpelse af børnefattigdom, ulighed og social udstødelse af børn.   

 Europa-Kommissionen bør lade børnefattigdom og børns rettigheder være 

omfattet af de landespecifikke henstillinger, den fremsætter efter sin gennemgang 

af medlemsstaternes budgetter og politikker.  

 Europa-Parlamentet og Rådet bør vedtage Europa-Kommissionens forslag om at 

forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgsgivere for 

at fremme børns velfærd.  

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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 EU og dets medlemsstater bør forbedre indsamlingen af data for bedre at kunne 

overvåge og vurdere fremskridtene i retning af at afskaffe børnefattigdom og i 

retning af social integration.   

Rapporten peger desuden på, at den europæiske søjle for sociale rettigheder kan være 

med til at sikre børns ret til beskyttelse mod fattigdom. Drøftelser om målretning af EU-

finansiering åbner også mulighed for at hjælpe børn til at slippe ud af fattigdom. 

Yderligere information fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 1 

580 30 642 
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