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Għinna nwaqqfu l-faqar fost it-tfal li qed joħnoq l-Ewropa
Kważi 25 miljun tifel u tifla fl-UE jgħixu f’familji bi dħul baxx fejn ilkundizzjonijiet tal-għajxien mhumiex aċċettabbli u l-ġuħ huwa komuni. Fl-aħħar
rapport tagħha, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
sabet li l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa inadegwati jheddu d-drittijiet
fundamentali tagħhom u jċaħħduhom minn opportunitajiet biex jaħarbu miċċiklu tal-faqar.
“Il-faqar fost it-tfal m’għandux post fl-Ewropa, wieħed mill-aktar reġjuni sinjuri taddinja,” jgħid Michael O’Flaherty, id-Direttur tal-FRA. “Aħna għandna l-mezzi biex ngħinu
ntemmu l-kundizzjonijiet gravi li qed jaffaċċjaw ħafna mit-tfal tal-Ewropa. Issa għandna
bżonn azzjoni sabiex l-UE u l-Istati Membri jonoraw l-impenji tagħhom li jħarsu ddrittijiet tat-tfal biex jagħtuhom futur aħjar.”
Ir-rapport, Combating child poverty: an issue of fundamental rights (“Il-ġlieda kontra lfaqar fost it-tfal: ħarġa tad-drittijiet fundamentali”), jenfasizza kif tifel/tifla minn kull
erbat itfal taħt it-18-il sena qegħdin f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali fl-UE. F’xi
Stati Membri, bħar-Rumanija, dan jogħla sa 1 minn kull 2. Filwaqt li dan jista’ jaffettwa
lit-tfal kollha, xi gruppi, bħat-tfal tar-Rom u migranti, qegħdin f’sitwazzjoni agħar;
stħarriġ tal-FRA żvela li aktar minn 90 % tat-tfal tar-Rom f’disa’ Stati Membri
jesperjenzaw il-faqar.
Ir-rapport jenfasizza kif il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal hija wkoll kwistjoni biex iddrittijiet fundamentali tagħhom jinbidlu f’realtà. Dan jissuġġerixxi wkoll x’jistgħu jagħmlu
l-UE u l-Istati Membri tagħha biex jindirizzaw il-kwistjoni:









L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jagħmlu l-liġijiet u l-politiki eżistenti
tagħhom aktar stretti sabiex jissodisfaw l-istandards legali skont il-Konvenzjoni
dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU u l-Karta Soċjali Ewropea. Dan jippermettilhom
jindirizzaw aħjar il-faqar fost it-tfal.
Huma għandhom jagħtu prijorità lill-protezzjoni tat-tfal vulnerabbli u jistabbilixxu
skema ta’ garanzija Ewropea tat-tfal, kif ġie propost mill-Parlament Ewropew,
sabiex jiġi żgurat li kull tifel u tifla jkollhom dar, dieta, kura tas-saħħa u
edukazzjoni diċenti.
L-UE għandha torbot il-finanzjament għall-Istati Membri ma’ pjanijiet u miżuri
biex jitnaqqsu l-faqar fost it-tfal, l-inugwaljanzi u l-esklużjoni soċjali tat-tfal.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkopri l-faqar fost it-tfal u d-drittijiet tat-tfal firrakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tagħha, wara r-reviżjoni tagħha talbaġits u tal-politiki tal-Istati Membri.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE għandhom jadottaw il-proposta talKummissjoni biex jitjieb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-ġenituri u talpersuni li jindokraw sabiex jgħinu jippromwovu l-benesseri tat-tfal.
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L-UE u l-Istati Membri għandhom itejbu l-ġbir tad-data sabiex jgħinu
jimmonitorjaw u jivvalutaw il-progress li jsir lejn it-tmiem tal-faqar fost it-tfal u
lejn l-inklużjoni soċjali.

Ir-rapport jidentifika wkoll kif il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jista’ jgħin jiżgura li
t-tfal ikollhom id-dritt li jiġu protetti mill-faqar. Diskussjonijiet dwar id-direzzjoni talfinanzjament tal-UE jippreżentaw ukoll opportunità biex it-tfal jingħataw għajnuna
jaħarbu mill-faqar.
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 642
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