Tlačová správa agentúry FRA
Vo Viedni 17. októbra 2018

Pomôžte skoncovať s chudobou detí, ktorá sužuje Európu
Takmer 25 miliónov detí v EÚ žije v domácnostiach s nízkym príjmom, v ktorých
sú životné podmienky neprijateľné a hlad je bežným javom. Podľa najnovšej
správy Agentúry pre základné práva nedostatočné vzdelanie a nevyhovujúca
zdravotná starostlivosť ohrozujú základné práva detí a pripravujú ich o možnosť
vymaniť sa z kolobehu chudoby.
„V Európe, v jednom z najbohatších regiónov na svete, nie je pre chudobu detí miesto,“
vyhlásil riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Máme prostriedky na to, aby sme
pomohli ukončiť žalostné podmienky, v ktorých sa ocitlo veľa detí v Európe. Teraz
musíme podniknúť kroky v záujme toho, aby EÚ a členské štáty splnili svoje záväzky vo
vzťahu k presadzovaniu práv detí a zabezpečili im lepšiu budúcnosť.“
V správe s názvom Combating child poverty: an issue of fundamental rights (Boj proti
chudobe detí: otázka základných práv) sa uvádza, že v celej EÚ je každé štvrté dieťa do
18 rokov ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. V niektorých členských štátoch,
napr. v Rumunsku, sa problém dotýka dokonca až každého druhého dieťaťa. Hoci
chudoba môže postihnúť všetky deti, niektoré skupiny, ako sú rómske deti a deti
migrantov, sú na tom ešte horšie. Z prieskumu agentúry FRA vyplýva, že viac ako 90 %
rómskych detí v deviatich členských štátoch žije v chudobe.
V správe sa zdôrazňuje, že boj proti chudobe detí je aj otázkou uplatňovania ich
základných práv. Ďalej sa v nej navrhuje spôsob, akým EÚ a členské štáty môžu tento
problém riešiť:











EÚ a členské štáty by mali sprísniť existujúce právne predpisy a politiky, aby
splnili právne normy v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Európskej
sociálnej charty. To by im umožnilo lepšie riešiť otázku chudoby detí.
Mali by uprednostňovať ochranu zraniteľných detí a vytvoriť európsku záruku pre
deti, ako to navrhol Európsky parlament, s cieľom zaistiť každému dieťaťu
dôstojný domov, dostatočnú stravu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.
EÚ by mala prepojiť poskytovanie finančných prostriedkov členským štátom
s plánmi a opatreniami na zmiernenie chudoby, nerovností a sociálneho vylúčenia
detí.
Po preskúmaní rozpočtov a politík členských štátov by Európska komisia mala
zahrnúť otázku chudoby detí a práv detí do odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
V záujme podpory dobrých životných podmienok detí by Európsky parlament
a Rada EÚ mali prijať návrh Európskej komisie na zlepšenie rovnováhy medzi
pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov.
EÚ a členské štáty by mali zlepšiť získavanie údajov s cieľom napomôcť
monitorovaniu a hodnoteniu pokroku smerujúceho k odstráneniu chudoby detí
a k sociálnemu začleneniu.
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V správe sa ďalej uvádza, ako môže Európsky pilier sociálnych práv pomôcť zabezpečiť,
aby mali deti právo na ochranu pred chudobou. Príležitosťou pomôcť deťom vymaniť sa
z chudoby sú aj diskusie o smerovaní finančných prostriedkov EÚ.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / tel.:
+43 1 580 30 642
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