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Aidake kaotada Euroopat painav laste vaesus
Euroopa Liidus elab ligikaudu 25 miljonit last vähese sissetulekuga
leibkondades, kus elutingimused on vastuvõetamatud ja nälg tavaline. Euroopa
Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) leiab oma aktuaalses aruandes, et puudulik
haridus ja tervishoid seavad ohtu nende laste põhiõigused ja jätavad nad ilma
võimalusest vaesuse kammitsaist välja pääseda.
„Laste vaesusel ei ole Euroopas kui maailma ühes rikkamas piirkonnas kohta,“ ütleb
ameti direktor Michael O’Flaherty. „Meil on vahendid, mis aitaksid teha lõpu nendele
kahetsusväärsetele tingimustele, milles elavad nii paljud Euroopa lapsed. Nüüd vajame
tegusid, et EL ja selle liikmesriigid täidaksid võetud kohustuse toetada laste õigusi,
võimaldamaks neile paremat tulevikku.“
Aruandest „Võitlus laste vaesusega: põhiõiguste küsimus“ selgub, et kogu Euroopas elab
iga neljas alla 18aastane laps vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Mõnes liikmesriigis,
näiteks Rumeenias, elavad sellistes tingimustes isegi kuni pooled lapsed. See probleem
võib puudutada kõiki lapsi, kuid mõne elanikkonnarühma, näiteks romade ja migrantide
laste olukord on veelgi halvem. FRA uuringust ilmneb, et rohkem kui 90% roma päritolu
lastest üheksas liikmesriigis kogeb vaesust.
Aruandes rõhutatakse, et laste vaesusega võitlemine on ühtlasi nende põhiõiguste
teostamise küsimus. Amet esitab ka konkreetseid ettepanekuid, mida EL ja liikmesriigid
saaksid probleemi lahendamiseks teha:










EL ja liikmesriigid peaksid karmistama olemasolevaid õigusakte ja poliitikaid, et
need vastaksid õiguslikele standarditele, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste
konventsioonis ja Euroopa sotsiaalhartas. See võimaldaks laste vaesusega
paremini võidelda.
Keskenduda tuleks haavatavas olukorras olevatele lastele ja luua Euroopa
Parlamendi väljapakutud Euroopa lastegarantii süsteem tagamaks, et kõigile
lastele oleks tagatud korralik kodu, toit, tervishoid ja haridus.
EL peaks siduma liikmesriikide rahastamise nende laste vaesuse, ebavõrdsuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vähendamise kavade ja meetmetega. .
Euroopa Komisjon peaks liikmesriikide eelarve ja poliitika läbivaatamisel lisama
riigipõhistesse soovitustesse ka laste vaesuse ja lapse õigustega seotud aspektid.
Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu peaksid võtma vastu Euroopa
Komisjoni ettepaneku lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu paremaks
ühitamiseks, et edendada laste heaolu.
EL ja liikmesriigid peaksid parandama andmete kogumist, et jälgida ja hinnata
laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel tehtud edusamme.

Aruandes märgitakse ka, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas võib aidata tagada laste
õigust olla kaitstud vaesuse eest. ELi vahendite kasutamise arutelud pakuvad samuti
täiendavat võimalust aidata lastel vaesusest välja pääseda.
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