Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice
Dunaj, 17. oktober 2018

Pomoč pri odpravi revščine otrok, ki pesti Evropo
Približno 25 milijonov otrok v EU živi v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, v
katerih vladajo nesprejemljive življenjske razmere in je lakota pogosta.
Agencija Evropske unije za temeljne pravice v svojem zadnjem poročilu
ugotavlja, da so zaradi neustreznega izobraževanja in zdravstvenega varstva
ogrožene temeljne pravice otrok ter da so otroci prikrajšani za priložnosti, da bi
ubežali krogu revščine.
„Revščina otrok ne spada v Evropo, enega najbogatejših predelov na svetu,“ je dejal
direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „Imamo sredstva za odpravo obžalovanja
vrednih razmer, s katerimi se spoprijemajo številni evropski otroci. Ukrepati moramo
zdaj, da bodo EU in njene države članice izpolnile svoje zaveze ter podprle pravice otrok,
da se jim zagotovi boljša prihodnost.“
Poročilo z naslovom Combating child poverty: an issue of fundamental rights (Boj proti
revščini otrok: vprašanje temeljnih pravic) opozarja, da vsakega četrtega otroka,
mlajšega od 18 let, po vsej EU ogroža revščina ali socialna izključenost. V nekaterih
državah članicah, kot je Romunija, je to razmerje kar 1 proti 2. Čeprav lahko revščina
vpliva na vse otroke, se nekaterim skupinam, kot so romski otroci ali otroci migranti,
godi še slabše; v anketi agencije FRA se je pokazalo, da se z revščino srečuje več kot
90 % romskih otrok v devetih državah članicah.
V poročilu je poudarjeno, kako je boj proti revščini otrok tudi vprašanje uresničevanja
njihovih temeljnih pravic. Prav tako je v njem navedeno, kako lahko EU in njene države
članice začnejo reševati to težavo:










EU in njene države članice bi morale poostriti veljavne zakone in politike, da bi
izpolnjevali pravne standarde v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in
Evropsko socialno listino. Tako bi lahko bolje odpravile revščino otrok;
prednostno bi morale obravnavati zaščito ranljivih otrok in vzpostaviti evropsko
jamstveno shemo za otroke, kot je predlagal Evropski parlament, da bi imel vsak
otrok dostojen dom, prehrano, zdravstveno varstvo in izobraževanje;
EU bi morala financiranje v državah članicah povezati z načrti in ukrepi za
zmanjšanje revščine otrok, neenakosti in socialne izključenosti otrok;
Evropska Komisija bi morala v priporočila za posamezne države po pregledu
proračunov in politik držav članic zajeti revščino in pravice otrok;
Evropski parlament in Svet EU bi morala sprejeti predlog Evropske komisije za
lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, da bi
se spodbudilo dobro počutje otrok;
EU in države članice bi morale izboljšati zbiranje podatkov za spremljanje in oceno
napredka pri odpravljanju revščine otrok in spodbujanju socialne vključenosti.

Poročilo tudi ugotavlja, kako je mogoče z evropskim stebrom socialnih pravic zagotoviti,
da imajo otroci pravico biti zaščiteni pred revščino. Z razpravami o usmeritvi finančnih
sredstev EU se napoveduje tudi priložnost za pomoč otrokom pri begu iz revščine.

1

Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu/Tel.: +43 1 580 30 642

2

