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FRA:n lehdistötiedote 

Wien 17. lokakuuta 2018 

Auta lopettamaan lasten köyhyys Euroopassa 

Euroopan unionissa lähes 25 miljoonaa lasta asuu pienituloisissa 

kotitalouksissa, joissa elinolosuhteet ovat kohtuuttomat ja nälkä on tavallista. 

Puutteellinen koulutus ja terveydenhoito uhkaavat lasten perusoikeuksia ja 

vievät mahdollisuuden päästä pois köyhyyden kierteestä, todetaan Euroopan 

unionin perusoikeusviraston viimeisimmässä raportissa.  

”Lasten köyhyydelle ei ole sijaa Euroopassa, joka on eräs maailman rikkaimmista 

alueista”, toteaa perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty. ”Meillä on keinot 

muuttaa huonoja olosuhteita, joissa niin monet Euroopan lapset joutuvat elämään. Nyt 

tarvitaan toimia, jotta unioni ja sen jäsenvaltiot täyttäisivät sitoumuksensa pitää yllä 

lasten oikeuksia ja taata heille parempi tulevaisuus.” 

Raportissa Combating child poverty: an issue of fundamental rights tulee esiin, että joka 

neljäs alle 18-vuotias lapsi EU:n alueella on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 

riskissä. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Romaniassa, tällainen on jopa joka toisen lapsen 

tilanne. Vaikka köyhyys voi vaikuttaa kaikkiin lapsiin, tietyt ryhmät ovat vielä muita 

huonommassa asemassa, kuten romanit ja maahanmuuttajalapset. Perusoikeusviraston 

tutkimuksessa kävi ilmi, että yhdeksässä jäsenvaltiossa yli 90 prosenttia romanilapsista 

eli köyhyydessä. 

Raportissa korostetaan, että lasten köyhyyden torjumisessa on kyse myös heidän 

perusoikeuksiensa toteutumisesta. Siinä myös ehdotetaan, mitä unioni ja sen jäsenvaltiot 

voivat tehdä ongelman ratkaisemiseksi: 

 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi kiristettävä voimassa olevia lakeja ja 

toimintalinjojaan siten, että ne vastaavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 

ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisia oikeudellisia normeja. Tämä antaisi 

niille paremmat mahdollisuudet torjua lasten köyhyyttä.  

 Niiden olisi asetettava etusijalle haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelu ja 

otettava käyttöön Euroopan parlamentin ehdottama lapsitakuujärjestelmä sen 

varmistamiseksi, että jokaisella lapsella on tyydyttävä koti, ruokavalio, 

terveydenhuolto ja koulutus.  

 Unionin pitäisi liittää yhteen jäsenvaltioille annettava rahoitus sekä suunnitelmat 

ja toimenpiteet lasten köyhyyden, eriarvoisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

vähentämiseksi.   

 Euroopan komission olisi sisällytettävä lasten köyhyys ja lapsen oikeudet 

maakohtaisiin suosituksiinsa, jotka se antaa arvioituaan jäsenvaltioiden 

talousarvioita ja toimintalinjoja.  

 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pitäisi hyväksyä Euroopan 

komission ehdotus, joka koskee vanhempien ja omaistaan hoitavien henkilöiden 

työ- ja yksityiselämän parempaa tasapainottamista lasten hyvinvoinnin 

edistämiseksi.  

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
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discrimination-survey
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 Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi parannettava tietojen keruuta voidakseen 

seurata ja arvioida, miten lasten köyhyyden lopettaminen ja sosiaalisen 

osallisuuden lisääminen etenee.   

Raportissa kartoitetaan myös, miten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa 

voidaan auttaa varmistamaan, että lapsilla on oikeus saada suojaa köyhyyttä vastaan. 

Keskustelut unionin rahoituksen suunnasta merkitsevät myös mahdollisuutta auttaa 

lapsia välttämään köyhyyttä. 
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