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Help mee een einde te maken aan de armoedeplaag onder
kinderen in Europa
Bijna 25 miljoen kinderen in de EU leven in huishoudens met een laag inkomen,
waar de leefomstandigheden onaanvaardbaar zijn en waar honger regelmatig
voorkomt. Doordat het onderwijs en de gezondheidszorg ontoereikend zijn,
komen hun grondrechten in gevaar en wordt hun de mogelijkheid ontnomen om
aan de armoedecyclus te ontkomen. Dat blijkt uit het nieuwste verslag van het
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).
"In Europa, een van de rijkste regio's ter wereld, is geen plaats voor kinderarmoede",
aldus Michael O’Flaherty, directeur van het FRA. "We hebben voldoende middelen om een
einde te kunnen maken aan de abominabele omstandigheden waaronder zoveel Europese
kinderen leven. Nu is er actie nodig om te zorgen dat de EU en haar lidstaten hun
toezeggingen gestand doen om de rechten van kinderen te ondersteunen, zodat we die
een betere toekomst kunnen geven."
In het verslag, Bestrijding van kinderarmoede: een kwestie van grondrechten, wordt
benadrukt dat één op de vier kinderen tot 18 jaar in de EU tot armoede of sociale
uitsluiting dreigt te vervallen. In een aantal lidstaten, zoals Roemenië, is dit zelfs één op
de twee. Hoewel alle kinderen getroffen kunnen worden, is het met bepaalde groepen,
zoals Roma- en migrantenkinderen, nog erger gesteld. Uit een FRA-enquête bleek dat
meer dan 90% van de Romakinderen in negen lidstaten in armoede leeft.
In het verslag wordt benadrukt dat het bestrijden van kinderarmoede ook een kwestie is
van het verwezenlijken van hun grondrechten. Ook worden ideeën aan de hand gedaan
over wat de EU en haar lidstaten kunnen doen om het probleem aan te pakken:










De EU en haar lidstaten zouden bestaande wetgeving en beleid moeten
aanscherpen om te voldoen aan wettelijke normen in het kader van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind van de VN en het Europees Sociaal Handvest. Zo
zouden zij kinderarmoede beter kunnen bestrijden.
Zij zouden de bescherming van kwetsbare kinderen prioriteit moeten geven en
een Europese waarborgregeling voor kinderen moeten instellen, zoals voorgesteld
door het Europees Parlement, om te zorgen dat ieder kind over een thuissituatie,
eetpatroon, gezondheidszorg en onderwijs van fatsoenlijke kwaliteit beschikt.
De EU zou financiering voor lidstaten moeten koppelen aan plannen en
maatregelen voor het terugdringen van kinderarmoede, ongelijkheden en de
sociale uitsluiting van kinderen.
De Europese Commissie zou kinderarmoede en kinderrechten moeten opnemen in
haar landspecifieke aanbevelingen na haar beoordeling van de begrotingen en het
beleid van lidstaten.
Het Europees Parlement en de Raad van de EU zouden het voorstel van de
Europese Commissie moeten aannemen om de balans tussen werk en privéleven
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voor ouders en verzorgers te verbeteren en het welzijn van kinderen te
bevorderen.
De EU en haar lidstaten zouden de verzameling van gegevens moeten verbeteren
om vooruitgang met betrekking tot sociale insluiting en het bestrijden van
kinderarmoede te volgen en te beoordelen.

In het verslag wordt ook vastgesteld hoe de Europese pijler van sociale rechten er mede
voor kan zorgen dat kinderen het recht hebben op bescherming tegen armoede.
Discussies over de richting waarin de betreffende EU-financiering zich zou moeten
begeven, vormen een andere mogelijkheid om kinderen te helpen aan armoede te
ontkomen.
Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / tel. +43 1 580
30 642
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