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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη, 17 Οκτωβρίου 2018 

Συμβολή στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας που μαστίζει την 

Ευρώπη 

Σχεδόν 25 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα,  

όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες και η πείνα είναι σύνηθες 

φαινόμενο. Όπως διαπιστώνει σύμφωνα με  τελευταία έκθεση του ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεπαρκής εκπαίδευση και 

υγειονομική περίθαλψη απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών αυτών και 

τους στερούν ευκαιρίες για έξοδο από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.  

«Η παιδική φτώχεια δεν έχει θέση στην Ευρώπη, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των 

πλουσιότερων περιοχών του κόσμου», δήλωσε ο διευθυντής του FRA, Michael O’Flaherty. 

«Έχουμε τα μέσα να συμβάλλουμε στην άρση των οικτρών συνθηκών στις οποίες διαβιούν 

τόσα πολλά παιδιά στην Ευρώπη. Πρέπει τώρα να αναλάβουμε δράση προκειμένου η ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των παιδιών ώστε να τους προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον». 

Στην έκθεση, με τίτλο Combating child poverty: an issue of fundamental rights 

(Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας: ένα ζήτημα που άπτεται των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων), επισημαίνεται ότι ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών στην ΕΕ 

διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ορισμένα κράτη 

μέλη, όπως η Ρουμανία, η εν λόγω αναλογία φτάνει έως και 1 στα 2 παιδιά. Ενώ η φτώχεια 

μπορεί να επηρεάσει όλα τα παιδιά, ορισμένες ομάδες, όπως τα παιδιά Ρομά και τα παιδιά 

μετανάστες, διατρέχουν ακόμη υψηλότερο κίνδυνο όπως κατέδειξε έρευνα του FRA αφού 

το 90% των παιδιών Ρομά σε εννέα κράτη μέλη ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

Στην έκθεση τονίζεται ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας αφορά επίσης την άσκηση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Επίσης, η έκθεση προτείνει λύσεις που θα μπορούσε να 

εφαρμόσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση του ζητήματος: 

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταστήσουν αυστηρότερους τους 

υπάρχοντες νόμους και πολιτικές ώστε να τηρηθούν  τα νομικά πρότυπα της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα η 

παιδική φτώχεια.  

 Επίσης θα πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων παιδιών 

και να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγγυήσεων για τα παιδιά, όπως 

προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε παιδί 

διαθέτει ευπρεπή στέγη, διατροφή, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση.  

 Η ΕΕ θα πρέπει να συνδέει τη χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη με σχέδια και 

μέτρα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών.   

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει την παιδική φτώχεια και τα 

δικαιώματα του παιδιού στις ανά χώρα συστάσεις που εκδίδει κατόπιν αξιολόγησης 

των προϋπολογισμών και πολιτικών των κρατών μελών.  

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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 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν την 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ώστε να 

συμβάλλουν στην προαγωγή της ευημερίας των παιδιών.  

 Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων 

προκειμένου να συμβάλλουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που 

επιτυγχάνεται προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.   

Στην έκθεση προσδιορίζονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους ο ευρωπαϊκός πυλώνας 

κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλλει στο να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια. Οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διάθεσης της 

ενωσιακής χρηματοδότησης προαναγγέλλουν επίσης μια ευκαιρία για συμβολή στην έξοδο 

των παιδιών από τη φτώχεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

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