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Comunicat de presă FRA 

Viena, 17 octombrie 2018 

Contribuiți la eradicarea sărăciei în rândul copiilor din Europa 

Aproape 25 de milioane de copii din UE trăiesc în gospodării cu venituri mici, în 

care condițiile de viață sunt inacceptabile și foamea este la ordinea zilei. 

Conform ultimului raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene, educația și asistența medicală necorespunzătoare reprezintă o 

amenințare pentru drepturile fundamentale ale acestora și îi privează de 

șansele de a scăpa de sub povara sărăciei.  

„Sărăcia în rândul copiilor nu are loc în Europa, una dintre cele mai bogate regiuni ale 

lumii,” spune directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Avem mijloacele necesare pentru a 

ajuta să punem capăt condițiilor deplorabile cu care se confruntă atât de mulți copii din 

Europa. Avem nevoie de acțiune, astfel încât UE și statele sale membre să își onoreze 

angajamentele de a susține drepturile copiilor pentru a le oferi un viitor mai bun.” 

Raportul Combaterea sărăciei în rândul copiilor: o chestiune a drepturilor fundamentale 

evidențiază faptul că unul din patru copii cu vârsta sub 18 ani este expus riscului de 

sărăcie sau al excluziunii sociale în UE. În unele state membre, precum România, 

proporția este de un copil din doi. Deși poate afecta toți copiii, unele grupuri, cum ar fi 

copiii de etnie romă și cei migranți sunt într-o situație mult mai dificilă; un studiu FRA a 

arătat că peste 90% dintre copiii de etnie romă din nouă state membre se confruntă cu 

sărăcia. 

Raportul subliniază modul în care combatarea sărăciei în rândul copiilor ține și de 

respectarea drepturilor lor fundamentale. De asemenea, sugerează ceea ce UE și statele 

membre pot face pentru a rezolva problema: 

 UE și statele membre trebuie să consolideze legile și politicile existente pentru a 

respecta standardele legale în temeiul Convenției ONU cu privire la drepturile 

copilului și al Cartei sociale europene. Acest lucru le-ar permite să abordeze mai 

bine fenomenul sărăciei în rândul copiilor.  

 Trebuie să acorde prioritate protecției copiilor vulnerabili și să instituie o schemă 

de garantare a drepturilor copilului la nivel european, așa cum a propus 

Parlamentul European, pentru a se asigura că fiecare copil, fără excepție, dispune 

de locuință, alimentație, sănătate și educație decente.  

 UE trebuie să lege finanțarea acordată statelor membre de planuri și măsuri de 

reducere a sărăciei în rândul copiilor, a inegalităților și a excluziunii sociale a 

copiilor.   

 În urma revizuirii bugetelor și politicilor statelor membre, Comisia Europeană 

trebuie să includă abordarea sărăciei în rândul copiilor și drepturile copilului în 

recomandările specifice fiecărei țări.  

 Parlamentul European și Consiliul UE trebuie să adopte propunerea Comisiei 

Europene de îmbunătățire a echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

pentru părinți și îngrijitori, în scopul de a contribui la promovarea bunăstării 

copiilor.  

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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 UE și statele sale membre trebuie să îmbunătățească colectarea de date pentru a 

sprijini monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în vederea incluziunii 

sociale și a eradicării sărăciei în rândul copiilor.   

Raportul identifică, de asemenea, modul în care pilonul european al drepturilor sociale 

poate contribui la garantarea dreptului copiilor de a fi protejați de sărăcie. Discuțiile cu 

privire la direcționarea finanțării UE reprezintă, de asemenea, o ocazie de a ajuta copiii 

să scape de sărăcie. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

