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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä sitä, että komissio laatii toimintasuunnitelman lasten asemasta 
ulkosuhteissa, josta tulee osa kehyksiä ja sitoumuksia, jotka on hyväksytty osana lasten 
oikeuksia koskevaa EU:n strategiaa;

2. korostaa, että osana lasten oikeuksia koskevan strategian hyväksymiseen johtavaa 
prosessia on toteutettava kokonaisvaltainen ja kattava kuuleminen, johon erityisesti 
kansalliset lasten oikeuksia puolustavat instituutiot (kuten lasten oikeuksia valvovat 
oikeusasiamiehet), YK:n erityisjärjestöt, UNICEF mukaan lukien, Lapsen oikeuksien 
komitea, kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä lapset otetaan mukaan;

3. kehottaa komissiota hyväksymään lasten oikeuksiin perustuvan lähestymistavan, jossa 
kaikki olennaiset toimet menettelytapojen kehittämisestä ja ohjelmasuunnittelusta aina 
arviointiin sekä vastaavien resurssien liikkeelle panoon heijastavat lasten oikeuksista 
tehdyn YK:n yleissopimuksen (UNCRC) periaatteita ja määräyksiä;

4. tunnustaa, että komission henkilökunta tarvitsee kiireesti menettelytapoja ja 
täytäntöönpanoa koskevia ohjeita, ja pyytää, että päätoimipaikoissa ja komission 
edustustoissa otetaan käyttöön välineitä ja järjestetään koulutusta ihmisoikeuslähtöisen 
lähestymistavan soveltamiseksi yleisesti kehitysyhteistyöpolitiikassa ja että käyttöön 
otetaan erityisesti lasten oikeuksiin perustuva lähestymistapa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti lasten tilannetta 
kumppanimaissa käyttäen YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja muiden 
asiaankuuluvien, lapsiin liittyvien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
täytäntöönpanoa koskevia, esimerkiksi UNICEFin tekemiä, korkealaatuisia tutkimuksia 
ja analyysejä, kansainvälisesti hyväksyttyjä tietoja ja jo rutiininomaisesti käytettyjä 
lähestymistapoja sekä selvityksiä, joita esimerkiksi YK on laatinut, tukeakseen 
tarkoituksenmukaista, todisteisiin perustuvaa puolustustyötä, poliittisia päätöksiä ja 
maakohtaisia strategioita;

6. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että lapsityövoimaa koskeva ongelma ja lasten 
suojelu kaikentyyppiseltä pahoinpitelyltä, hyväksikäytöltä ja syrjinnältä olisivat keskeisiä 
kysymyksiä komission jäsenten ja kauppa- ja yhteistyösopimusten puitteissa perustettujen 
ihmisoikeuksien alaryhmien käymissä keskusteluissa;

7. toteaa, että lapsisotilaiden käyttö on lopetettava ja että yleinen mielipide voi esittää 
merkittävää osaa tämän asian edistämisessä;

8. kehottaa komissiota kaksinkertaistamaan pyrkimyksensä avustaa kehitysmaita työssä, 
joka koskee UNCRC:n ja valinnaisten pöytäkirjojen määräysten siirtämistä osaksi niiden 
kansallista lainsäädäntöä;
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9. korostaa, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi kestävällä 
tavalla EU:n politiikassa ja käytännön toimissa on keskityttävä lapsiin, heidän 
henkiinjäämiseensä, kehitykseensä ja suojeluunsa;

10. tunnustaa, että varhaislapsuudessa saatu hoiva ja kasvatus, mukaan luettuna rokotukset, 
syntymän rekisteröinti, vanhempien antama hyvä huolenpito, päiväkodit ja lastentarhat, 
kuuluvat lasten oikeuksiin, ja tunnustaa, että varhaislapsuus on merkittävää kehittymisen 
aikaa ja että heikko ravitsemus ja puutteellinen hoito voivat aiheuttaa sekä fyysisiä että 
älyllisiä kehityshäiriöitä ja heikentää lasten kykyä kehittyä täyteen mittaansa omien 
edellytystensä rajoissa ja vapautua köyhyydestä;

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään vastasyntyneiden lasten virallisen 
rekisteröinnin kehitysyhteistyöpolitiikkaan perusoikeutena ja merkittävänä lasten 
oikeuksien suojelun välineenä;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan yhdessä toimia auttaakseen 
kumppanimaita saavuttamaan ilmaisen, yleismaailmallisen perusopetuksen tavoitteen 
(vuosituhannen kehitystavoite nro 2) ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan 
tarvittavat määrärahat ”Koulutusta kaikille – vauhdilla” -aloitteelle (Education for All –
Fast Track Initiative);

13. panee merkille, että epävakaissa konfliktimaissa asuville lapsille toimitettavaan 
hätäapuun kuuluu vain harvoin sopivaa koulutusta, ja kehottaa komissiota tukemaan 
koulutustoimia, myös Inter-Agency Network for Education in Emergencies -verkoston 
(YK:n järjestöjen välinen verkosto, joka edistää koulutusta konfliktipesäkkeissä) 
laatimien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa sekä konfliktitilanteissa että 
siirtymävaiheessa kriisistä kehitykseen;

14. korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä vuosituhannen kehitystavoitteeseen nro 
3, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa, tyttöjen koulutusta, paikallisten naisopettajien 
palkkaamista ja kouluttamista, sen epäkohdan poistamista, että pohjat saavat tyttöjä 
enemmän opetusta, koulujen sijoittamista lähemmäksi yhteisöjä, joita ne palvelevat, sekä 
asianmukaisten viemäröintijärjestelmien rakentamista; korostaa, että koulujen pitäisi olla 
turvallisia alueita, joilla lasten oikeuksia kunnioitetaan, ja että kouluissa ja koulujen 
lähellä ilmenevää seksuaalista häirintää ja väkivaltaa on tarmokkaasti torjuttava ja siihen 
on puututtava;

15. kehottaa komissiota tunnustamaan, että tarvitaan lisäkapasiteettia peruskoulutuksen 
takaamiseksi kaikille, erityisesti vammaisten lasten kohdalla; kehottaa näin ollen 
kehittämään kansallisia koulutussuunnitelmia siten, että niihin sisällytetään toimia 
syrjäytyneiden lasten ulkopuolelle jäämisen estämiseksi, ja tukemaan vammaisten lasten 
integroimista koskevaa kasvatusalan ammattilaisten erityiskoulutusta sekä vammaisten 
lasten helposti käytettävissä olevan koulujen infrastruktuurin edistämistä ja kehittämistä;

16. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota orpoihin, erityistarpeita omaaviin lapsiin ja 
väärinkäyttöä ja syrjintää kokeviin ja sosiaalisesti syrjäytyneisiin lapsiin, vammaiset 
lapset mukaan lukien, ja panee merkille, että sellaiset ongelmat kuin syrjintä, 
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ihmiskauppa ja muut hyväksikäytön ja väärinkäytön muodot sekä vaikeudet saada 
perussosiaalipalveluja ja koulutusta sekä terveydenhuoltopalveluja vaikuttavat 
useimmiten juuri syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluviin lapsiin suhteettoman voimakkaalla 
tavalla;

17. pitää valitettavana paineita, jotka horjuttavat seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskeviin 
oikeuksiin liittyvää politiikkaa, minkä vuoksi sukupuoliteitse tarttuvat taudit (HIV/AIDS 
mukaan lukien) lisääntyvät ja nuorten ihmisten ymmärtämättömyys heidän omien 
lisääntymisterveyteen liittyvien tarpeidensa suhteen kasvaa, mikä puolestaan johtaa 
nuorten ei-toivottujen raskauksien ja vaarallisten ja joskus laittomien aborttien määrän 
kasvuun; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pitämään kaikkien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen rahoituksen entisellä tasollaan vuosituhannen 
kehitystavoitteen nro 5 (äitien terveyden parantaminen) saavuttamiseksi;

18. korostaa kattavien lisääntymisterveyspalveluiden tärkeyttä ja tarpeellisuutta 
pakolaislasten ja kotimaansa sisällä siirtymään joutuneiden lasten kohdalla, koska 
kattavat, nuoriin keskittyvät lisääntymisterveysohjelmat ovat konfliktitilanteissa 
ratkaisevia nuorten pakolaisten suojelun, hoivan ja kehityksen turvaamisen kannalta;

19. korostaa vuosituhannen kehitystavoitteita nro 4 (lapsikuolleisuuden vähentäminen) ja 
nro 6 (HIV:n/aidsin, malarian ja muiden sairauksien torjuminen) ja kehottaa panostamaan 
pediatristen antiretroviraalisten formulaatioiden tutkimiseen ja kehittämiseen, malariaa 
ehkäisevien hyttysverkkojen hankkimiseen sekä rokotuksen edistämiseen 
GAVI Alliancen (tunnettiin aikaisemmin nimellä Global Alliance for Vaccines and 
Immunization, maailmanlaajuinen rokotus- ja immuunikoalitio) kautta.
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