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Bidra till att få ett slut på barnfattigdomen i Europa
Nästan 25 miljoner barn i EU lever i låginkomsthushåll där levnadsvillkoren är
oacceptabla och hunger är vanligt. I sin senaste rapport konstaterar Europeiska
unionens byrå för grundläggande rättigheter att bristande utbildning och hälsooch sjukvård utgör ett hot mot dessa barns grundläggande rättigheter och
berövar dem deras möjligheter att ta sig ur fattigdomscykeln.
”Barnfattigdom hör inte hemma i Europa, en av världens rikaste regioner”, påpekar
FRA:s direktör Michael O’Flaherty. ”Vi har de medel som krävs för att bidra till att få ett
slut på de beklagliga förhållanden som så många av Europas barn står inför, och det är
dags att vidta åtgärder så att EU och medlemsstaterna fullgör sina åtaganden att
upprätthålla barnens rättigheter och ge dem en bättre framtid”, konstaterar han.
I rapporten Combating child poverty: an issue of fundamental rights framhävs att ett av
fyra barn under 18 år befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning i EU.
I vissa medlemsstater, t.ex. Rumänien, är risken så hög som 1 av 2. Alla barn kan
drabbas, men vissa grupper, t.ex. romska och migrerande barn, löper större risk. I en
FRA-undersökning avslöjades att över 90 procent av romska barn i nio medlemsstater
lever i fattigdom.
I rapporten anges att bekämpning av barnfattigdom också handlar om att förverkliga
barnens grundläggande rättigheter. Den innehåller dessutom följande förslag på vad EU
och medlemsstaterna kan göra för att ta itu med denna fråga:











EU och medlemsstaterna bör skärpa gällande lagar och riktlinjer så att de
uppfyller rättsnormer enligt FN:s Barnkonvention och Den Europeiska Sociala
Stadgan. Detta skulle göra det lättare för dem att hantera barnfattigdom på ett
bättre sätt.
De bör prioritera skydd av utsatta barn och inrätta en europeisk barngaranti,
enligt Europaparlamentets förslag, för att se till att alla barn har tillgång till en
anständig bostad, kost, hälso- och sjukvård och utbildning.
EU bör koppla samman finansiering till medlemsstaterna med planer och åtgärder
för att minska barnfattigdom, ojämlikhet och social utestängning av barn.
Europeiska kommissionen bör låta barnfattigdom och barns rättigheter ingå i sina
landspecifika rekommendationer efter kommissionens översyn av
medlemsstaternas budgetar och riktlinjer.
Europaparlamentet och Rådet bör anta Europeiska kommissionens förslag för att
förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv för föräldrar och vårdnadshavare i
syfte att främja barns välbefinnande.
EU och medlemsstaterna bör förbättra datainsamlingen för att bidra till
övervakningen och bedömningen av framstegen mot att få ett slut på
barnfattigdom och social utestängning.
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Rapporten fastställer även hur den europeiska pelaren för sociala rättigheter kan bidra till
att säkerställa att barn har rätt att skyddas mot fattigdom. Diskussioner om riktningen
för EU-finansiering medför också en möjlighet att hjälpa barn att ta sig ur fattigdom.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu/Tfn: (+43) 1 580 30 642
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