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Konwencja ONZ o prawach dziecka: 25. rocznica
uchwalenia
W tym miesiącu przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji ONZ o prawach dziecka (dalej
„Konwencja”), pierwszego traktatu międzynarodowego uznającego dzieci za istoty ludzkie
posiadające wrodzone prawa. Od 1989 r. warunki życia dzieci uległy poprawie, lecz wciąż miliony
dzieci pozbawione są ochrony.

Kontekst
Konwencja o prawach dziecka (Konwencja) została przyjęta w 1989 r. i weszła w życie w 1990 r. Ratyfikowały
ją 194 państwa, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, i stała się ona najszybciej i najpowszechniej
ratyfikowanym w historii traktatem międzynarodowym o prawach człowieka, dowodząc globalnego
zaangażowania w ochronę dzieci i traktowania ich jako autonomiczne istoty ludzkie, równe dorosłym, którym
przysługują prawa uznawane w skali międzynarodowej.

Główne osiągnięcia
Konwencja promowała zmiany w prawie krajowym służące ochronie dzieci, a także wsparciu dzieci w pełnym
rozwoju ich potencjału. Dzięki temu dzieci urodzone w dzisiejszych czasach mają lepsze perspektywy niż
dzieci urodzone w 1989 r. Zwiększyła się liczba dzieci chodzących do szkoły, w wielu krajach poprawiły się
perspektywy stojące przed dziewczętami, a wskaźnik śmiertelności dzieci poniżej piątego roku życia na
świecie zmniejszył się niemal o połowę, idąc w ślad za milenijnymi celami rozwoju. Co więcej, coraz lepsza
jakość i większa ilość danych statystycznych dotyczących dzieci umożliwiły prowadzenie ogólnoświatowych
badań porównawczych i zwiększyły zainteresowanie społeczeństwa dobrem dzieci. Istotnym osiągnięciem w
ostatnim czasie jest wejście w życie, w kwietniu 2014 r., III Protokołu fakultatywnego do Konwencji
ustanawiającego międzynarodową procedurę skarg, która umożliwia dzieciom zabranie głosu we własnej
sprawie w przypadku naruszenia praw dziecka określonych w Konwencji, a także w protokołach
fakultatywnych w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne oraz w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej
prostytucji i dziecięcej pornografii.

Dalsze wyzwania
Mimo osiągnięć Konwencji miliony dzieci na całym świecie są wciąż narażone na niebezpieczeństwo. Ich
sytuacja odzwierciedla globalne wyzwania, z jakimi się dziś zmagamy: konflikty zbrojne – na przykład w
Afganistanie, Iraku i Syrii – wywołały rozlew przemocy i nowe fale uchodźców, sprawiając, że miliony dzieci
zostało osieroconych, a około 300 tysięcy wcielonych do wojska. Szacuje się, że połowa wszystkich ofiar
handlu ludźmi na świecie to dzieci. Wraz z postępującym wyczerpywaniem się zasobów wody pitnej w
krajach rozwijających się tysiące dzieci poniżej piątego roku życia umierają z powodu biegunki, często
wywołanej spożyciem brudnej wody. Ubóstwo i związane z nim problemy zdrowotne, żywieniowe i
społeczne sprawiają, że około 200 milionów dzieci poniżej piątego roku życia nie może rozwinąć swojego
potencjału. Niemal połowa osób na świecie żyjących w skrajnym ubóstwie to dzieci, co sprawia, że prawie co
czwarte dziecko w krajach najsłabiej rozwiniętych pracuje. Nawet w UE 27% dzieci jest zagrożonych
ubóstwem, a nadużycia seksualne wobec dzieci pozostają powszechnym problemem.
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UE jest zobowiązana wspierać ochronę praw dzieci zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (art. 3). Prawa
dzieci gwarantuje również Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 24). W 2006 r. Komisja
przedstawiła strategię na rzecz praw dziecka, a w 2011 r. agendę UE na rzecz praw dziecka. W komunikacie z
2008 r. pt. „Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE” podkreślono znaczenie praw
dziecka we wszystkich strategiach politycznych dotyczących stosunków zewnętrznych. Dyrektywa w sprawie
zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz
pornografii dziecięcej została przyjęta w 2011 r. Kwestiami praw dziecka zajmuje się również Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej.

Parlament Europejski wzywał w swojej rezolucji z 2008 r. pt. „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”
do rozważenia możliwości przystąpienia UE do Konwencji i obu wyżej wspominanych protokołów
fakultatywnych do tego aktu. Dnia 12 marca 2014 r. PE przyjął zalecenie dla Rady w sprawie działań
humanitarnych zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci, w którym zwrócił się z
zaleceniem „uwzględnienia w ramach dialogu politycznego z krajami trzecimi, np. w ramach umowy z
Kotonu, celu, jakim jest zapobieganie werbowaniu i zmuszaniu do służby wojskowej dzieci w wieku poniżej
18 lat oraz zaprzestanie takich praktyk, jak i doprowadzenie do ich uwolnienia i ponownej integracji
społecznej”.
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