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Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) 

Beč, 17. listopada 2018. 

Pomognimo suzbiti siromaštvo djece s kojim se suočava Europa 

Gotovo 25 milijuna djece u EU-u živi u kućanstvima s niskim dohotkom u kojima 

su životni uvjeti neprihvatljivi, a glad je uobičajena. U najnovijem izvješću 

Agencije Europske unije za temeljna prava navodi se da neodgovarajuće 

obrazovanje i zdravstvena zaštita ugrožavaju njihova temeljna prava te im 

uskraćuju mogućnosti za izlazak iz začaranog kruga siromaštva.  

„Siromaštvu djece nije mjesto u Europi, jednom od najbogatijih predjela svijeta”, ističe 

direktor FRA-a Michael O’Flaherty. „Imamo sredstva koja mogu pomoći da se stane na kraj 

žalosnim uvjetima s kojima se suočavaju brojna djeca u Europi. Sada trebamo djelovati 

kako bi EU i države članice ispunile svoje obveze u pogledu očuvanja prava djece i da im 

se pruži bolja budućnost.” 

U izvješću pod naslovom Borba protiv siromaštva djece: pitanje temeljnih prava naglašava 

se da je četvrtina djece mlađa od 18 godina izložena riziku od siromaštva ili socijalne 

isključenosti u cijeloj EU-u. U nekim je državama članicama, npr. u Rumunjskoj, riječ čak 

o polovini. Iako siromaštvom mogu biti pogođena sva djeca, neke su skupine, kao što su 

romska djeca i djeca migranti, pogođenija od drugih. Istraživanjem FRA-a otkriveno je da je 

više od 90% romske djece u devet država članica izloženo siromaštvu. 

U izvješću se ističe da borba protiv siromaštva djece ujedno predstavlja i pitanje 

ostvarivanja njihovih temeljnih prava te se predlažu koraci koje EU i njegove države članice 

mogu poduzeti kako bi riješili problem: 

 EU i njegove države članice trebali bi postrožiti postojeće zakone i politiku kako bi 

ispunili pravne standarde u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i 

Europskom socijalnom poveljom. Time bi im se omogućilo djelotvornije rješavanje 

problema siromaštva djece.  

 Zaštitu ranjive djece trebali bi učiniti prioritetom i uspostaviti europski sustav 

jamstva za djecu, prema prijedlogu Europskog parlamenta, kako bi se osiguralo da 

svako dijete ima primjeren dom, prehranu, zdravstvenu skrb i obrazovanje.  

 EU bi trebao povezati financiranje država članica s planovima i mjerama za 

smanjenje siromaštva, nejednakosti i socijalne isključenosti djece.   

 Europska komisija bi u svojim preporukama trebala bi obuhvatiti siromaštvo djece 

i njihova prava u državama članicama nakon provedbe revizije proračuna i politike 

država članica.  

 Europski parlament i Vijeće EU-a trebali bi donijeti prijedlog Europske komisije za 

poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika kako 

bi se pridonijelo promicanju dobrobiti djece.  

 EU i njegove države članice trebali bi poboljšati prikupljanje podataka kako bi se 

potpomoglo praćenje i ocjenjivanje napretka u suzbijanju siromaštva i socijalne 

isključenosti djece.   

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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U izvješću je utvrđeno da i europski stup socijalnih prava može pomoći osigurati pravo 

djece na zaštitu od siromaštva. Rasprave o usmjeravanju financijskih sredstava EU-a isto 

tako nagovješćuju mogućnost da se djeci pomogne izaći iz siromaštva. 

Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
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