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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen på området for eksterne relationer har 
udarbejdet en handlingsplan for børn, som falder inden for de vedtagne rammer og 
forpligtelser for EU-strategien for børns rettigheder;

2. understreger betydningen af, at der i processen op til vedtagelsen af strategien for børns 
rettigheder indgår en fuldstændig og omfattende høringsfase med inddragelse af nationale 
institutioner for børns rettigheder (som f.eks. ombudsmænd for børns rettigheder), FN-
agenturer, herunder UNICEF, samt Komiteen vedrørende Barnets Rettigheder, 
civilsamfundets organisationer og navnlig børn; 

3. opfordrer Kommissionen til, når den tilrettelægger relevante foranstaltninger lige fra 
politikudviklings- og planlægningsfasen til evalueringsfasen samt i forbindelse med 
tilvejebringelse af relevante ressourcer, at tage udgangspunkt i barnets rettigheder som 
udtrykt i principperne og bestemmelserne i FN's konvention om barnets rettigheder;

4. erkender det presserende behov for, at der til brug for Kommissionens personale 
udarbejdes retningslinjer for politikudvikling og gennemførelse, og efterlyser værktøjer til 
og uddannelse i både på centralt niveau og i Kommissionens delegationer at anlægge en 
menneskerettighedsorienteret indfaldsvinkel på udviklingspolitikken generelt og navnlig 
med udgangspunkt i barnets rettigheder; 

5. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til grundigt at vurdere 
børnenes situation i partnerstater ved at anvende kvalitetsforskning og –analyser foretaget 
af f.eks. UNICEF i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om barnets 
rettigheder og andre relevante internationale traktater om menneskerettigheder med 
hensyn til børn samt internationalt anerkendte data og rutinemæssigt anvendte 
fremgangsmåder og undersøgelser foretaget af f.eks. FN, som hjælp til på basis af 
kendsgerninger at yde støtte og udarbejde relevante politikker og landestrategier;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at man i forbindelse med drøftelser i udvalg for 
menneskerettigheder og underudvalg, der er blevet nedsat i forbindelse med handels- og 
samarbejdsaftaler, fokuserer på problemet vedrørende børnearbejde og beskyttelse af børn 
mod alle former for misbrug, udnyttelse og diskrimination; 

7. understreger behovet for at tackle problemet vedrørende børnesoldater og den store 
indvirkning, som den offentlige opinion kan få i den sammenhæng;

8. opfordrer Kommissionen til at forstærke sin indsats for at støtte udviklingslandene, når 
bestemmelserne i FN's konvention om barnets rettigheder og tilhørende valgfrie 
protokoller skal omsættes til national lovgivning;
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9. understreger vigtigheden af at give børn, deres overlevelse, udvikling og beskyttelse en 
central placering i al EU-politik og -praksis, så EU kan yde et varigt bidrag til 
realiseringen af millenniumudviklingsmålene (MDG); 

10. henviser til, at ethvert barn har ret til omsorg og uddannelse i de første år, herunder 
vaccination, fødselsregistrering, god opdragelse, vuggestuer og børnehaver, og henleder 
opmærksomheden på, at de første år af et barns liv udviklingsmæssigt er meget vigtige år, 
og at dårlig ernæring og omsorgssvigt kan have svære både fysiske og psykiske 
konsekvenser og udgøre en fare for børns evne til at udvikle sig fuldt ud og frigøre sig fra 
fattigdom;   

11. opfordrer Rådet og Kommissionen til at lade officiel fødselsregistrering indgå i 
udviklingssamarbejdspolitikken som en grundlæggende rettighed og et vigtigt middel til 
beskyttelse af barnets rettigheder;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til samordnet at bestræbe sig på at hjælpe 
partnerstaterne med at realisere målet om gratis grunduddannelse for alle (MDG 2) og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skaffe de fornødne midler til 
finansieringen af Fast Track-initiativet om uddannelse for alle;  

13. bemærker, at katastrofehjælpen til børn i konfliktramte svage stater sjældent rækker til at 
sikre uddannelse for alle, og opfordrer Kommissionen til at støtte uddannelsesaktiviteter, 
herunder gennemførelsen af de mindstekrav, som agenturnetværket for uddannelse i 
katastrofeområder har fastsat, både i katastrofesituationer og i overgangsfasen fra krise til 
udvikling;  

14. henleder opmærksomheden på nødvendigheden af at være særlig opmærksom på 
millenniumudviklingsmål 3 (MDG 3) om ligestilling og uddannelse af piger, rekruttering 
og uddannelse af lokale kvindelige lærere, eliminering af den udprægede mandlige 
indflydelse på undervisningsplanerne, placeringen af skoler tættere på de lokalsamfund, 
de betjener, samt indretningen af ordentlige sanitære faciliteter; understreger, at skoler bør 
være sikre områder, hvor barnets rettigheder respekteres, og at der bør træffes kraftigt 
forebyggende foranstaltninger og gribes stærkt ind over for sexchikane og vold i og 
omkring skoler; 

15. opfordrer Kommissionen til at anerkende, at det kræver øget kapacitet at opnå 
grunduddannelse for alle, navnlig hvad angår børn med handicap; opfordrer derfor til 
udarbejdelse af nationale uddannelsesplaner, der kan tackle problemet med eksklusion af 
marginaliserede børn, til støtte til specialiseret uddannelse af undervisere vedrørende
integrering af børn med handicap samt til fremme og udvikling af handicappede børns 
adgang til skoleinfrastruktur;

16. opfordrer til specielt at fokusere på børn, der har mistet deres forældre, børn med særlige 
behov, og børn, der er udsat for misbrug, diskrimination eller social eksklusion, herunder 
børn med handicap, da børn fra marginaliserede grupper rammes uforholdsmæssigt hårdt 
af diskrimination, menneskehandel og andre former for udnyttelse og misbrug samt 
utilstrækkelig adgang til grundlæggende sociale ydelser, uddannelse og sundhedspleje;  
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17. beklager det pres, der medvirker til at underminere politiske tiltag på området for seksuel 
og reproduktiv sundhed og tilhørende rettigheder og fører til en stigning i seksuelt 
overførte infektioner (herunder hiv/aids) og mangel på forståelse hos de unge for deres 
reproduktive sundhedsbehov, hvilket igen fører til en stigning blandt unge kvinder i 
antallet af uønskede graviditeter og usikre og til tider ulovlige aborter; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at opretholde finansieringsniveauet 
for samtlige sundhedstjenester på området for seksuel og reproduktiv sundhed med 
henblik på at opfylde millenniumudviklingsmål 5 (MDG 5 - at øge modersundhed);

18. understreger betydningen af og behovet for omfattende reproduktive sundhedstjenester til 
flygtningebørn og internt fordrevne børn, idet omfattende programmer om reproduktiv 
sundhed, der retter sig mod unge, har afgørende betydning i konflikter for sikring af 
beskyttelse, pleje og udvikling for fordrevne unge;   

19. henleder opmærksomheden på millenniumudviklingsmål 4 (MDG 4 - at nedbringe 
børnedødeligheden) og 6 (MDG 6 - at bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme) og 
opfordrer til, at der investeres i forskning i og udvikling af pædiatriske anti-retrovirale 
formuleringer, i levering af sengenet mod malaria og i en fremme af immunisering 
gennem GAVI-alliancen (tidligere kendt som den globale alliance for vaccination og 
immunisering).
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