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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1 verwelkomt de ontwikkeling van het Actieplan van de Commissie inzake kinderrechten in 
het externe beleid, dat zal worden opgenomen binnen het goedgekeurde kader en de
engagementen van de EU-strategie voor de rechten van het kind;

2. beklemtoont dat het proces dat leidt tot de goedkeuring van een strategie voor de rechten 
van het kind, onder meer moet bestaan uit een volledige en omvattende raadpleging, 
waarbij nationale instellingen voor kinderrechten (zoals ombudsmannen voor 
kinderrechten), VN-organisaties met inbegrip van UNICEF, het Comité voor de rechten 
van het kind, maatschappelijke organisaties en met name kinderen worden betrokken;

3. vraagt de Commissie dat zij in alle desbetreffende acties, van bij het uitstippelen van het 
beleid en de planning tot de evaluatie alsook bij het beschikbaar stellen van de 
desbetreffende middelen, een aanpak volgt die uitgaat van de rechten van het kind en 
waarin de beginselen en bepalingen van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind  
(IVRK) gestalte krijgen;

4. erkent dat er een dringende behoefte is aan een leidraad voor het Commissiepersoneel 
inzake beleid en implementatie en vraagt dat in de zetel van de Commissie en in haar 
delegaties instrumenten en opleiding worden aangeboden over de toepassing van een
ontwikkelingsbeleid dat uitgaat van de mensenrechten in het algemeen en de 
kinderrechten in het bijzonder;

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij de situatie van de kinderen in de 
partnerlanden grondig evalueren, en daarbij gebruik maken van kwalitatief hoogstaand 
onderzoek en analyses die bijvoorbeeld door UNICEF zijn uitgevoerd inzake de 
implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en 
andere desbetreffende internationale mensenrechtenverdragen in verband met kinderen, 
van internationaal aanvaarde gegevens en methodes die al regelmatig worden gebruikt  en 
van onderzoeken die bijvoorbeeld door de VN zijn uitgevoerd, om passende op feiten 
gebaseerde sensibilisering, beleidsvorming en landenstrategieën te steunen;

6. spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat het probleem van kinderarbeid en de 
bescherming van kinderen tegen elke vorm van misbruik, uitbuiting of discriminatie 
cruciale onderwerpen worden binnen de comités en subgroepen inzake mensenrechten die 
in het kader van de handels- en samenwerkingsakkoorden zijn opgericht;

7. onderstreept dat het fenomeen van de kindsoldaten moet worden uitgeroeid en dat de 
publieke opinie hierbij een cruciale rol kan spelen;

8. vraagt de Commissie dat zij een tandje bijzet om de ontwikkelingslanden te steunen bij de 
omzetting van de bepalingen van het IVRK en de facultatieve protocollen in hun nationale 
wetgeving;
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9. onderstreept dat indien de EU een blijvende bijdrage wil leveren aan de verwezenlijking 
van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD), kinderen, hun overleving, hun 
ontwikkeling en de bescherming van kinderen in het centrum moeten worden geplaatst 
van alle EU-beleid en -praktijk;

10. erkent dat zorg en onderwijs voor jonge kinderen, met inbegrip van immunisering, 
geboorteregistratie, goede ouderzorg en kinderdagverblijven, deel uitmaken van de 
rechten van een kind en erkent dat de kleuterleeftijd een belangrijke ontwikkelingsfase is 
en dat slechte voeding en gebrek aan zorg kunnen leiden tot fysieke en intellectuele 
handicaps en tot gevolg hebben dat de kinderen niet meer in staat zijn hun potentieel 
volledig te ontwikkelen en zichzelf van armoede te bevrijden;

11. vraagt de Raad en de Commissie in hun ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
geboorteregistratie op te nemen als een basisrecht en een belangrijk instrument voor de 
bescherming van de rechten van het kind;

12. vraagt de Commissie en de lidstaten gezamenlijke inspanningen te leveren om de 
partnerlanden te helpen bij de verwezenlijking van de doelstelling van gratis 
basisonderwijs voor iedereen (MOD 2) en vraagt de Commissie en de lidstaten te zorgen 
voor de nodige financiering voor het Versneld initiatief inzake onderwijs voor iedereen;

13. merkt op dat noodvoorzieningen voor kinderen in door conflict getroffen, kwetsbare 
staten zelden passend onderwijs omvatten en vraagt de Commissie steun te verlenen aan 
onderwijsactiviteiten, met inbegrip van de implementatie van de minimumnormen die zijn 
vastgesteld door het Netwerk van Agentschappen voor Onderwijs in Noodsituaties, zowel 
in noodsituaties als in de overgangsfase van crisis tot ontwikkeling;

14. beklemtoont dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan MOD 3 inzake 
gendergelijkheid en aan het onderwijs van meisjes, de aanwerving en opleiding van lokale 
vrouwelijke leerkrachten, de opheffing van het mannelijk overwicht in de 
onderwijsprogramma’s en de nabijheid van de scholen bij de gemeenschappen die er 
onderwijs krijgen; benadrukt dat scholen veilige zones moeten zijn waar de kinderrechten 
worden gerespecteerd en dat seksuele intimidatie en geweld in en rond scholen krachtig
moet worden voorkomen en aangepakt;

15. vraagt de Commissie te erkennen dat verhoogde capaciteit noodzakelijk is om wereldwijd 
basisonderwijs te bewerkstelligen, met name voor gehandicapte kinderen; dringt daarom 
aan op de ontwikkeling van nationale onderwijsplannen om de uitsluiting van 
gemarginaliseerde kinderen aan te pakken, op steun voor de gespecialiseerde opleiding 
van mensen in het onderwijs inzake de integratie van kinderen met een handicap en op 
bevordering en ontwikkeling van schoolinfrastructuur die toegankelijk is voor kinderen 
met een handicap;

16. vraagt dat extra aandacht gaat naar wezen, kinderen met specifieke behoeften en kinderen 
die het slachtoffer zijn van misbruik en discriminatie en van sociale uitsluiting, met 
inbegrip van kinderen met een handicap, en merkt op dat kinderen van gemarginaliseerde 
groepen meestal veel harder dan de anderen worden getroffen door discriminatie, 
mensenhandel en andere vormen van uitbuiting en misbruik en onvoldoende toegang tot 
maatschappelijke basisvoorzieningen en tot onderwijs en gezondheidszorg;
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17. betreurt de vormen van druk die de maatregelen voor seksuele en reproductieve 
gezondheid ondermijnen, en die leiden tot een toename van seksueel overdraagbare 
ziekten (onder meer HIV/AIDS) en een gebrekkig begrip bij jongeren van hun behoeften 
op het gebied van reproductieve gezondheid, wat op zijn beurt leidt tot een toename van 
ongewenste zwangerschappen en onveilige en soms illegale abortussen bij jongeren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij niet snoeien in de financiering 
voor de diverse diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid teneinde MOD 5 
(gezondheid van moeders verbeteren) te verwezenlijken;

18. benadrukt het belang en de noodzaak van reproductievegezondheidsdiensten voor 
kinderen van vluchtelingen en ontheemden aangezien omvattende, op de jeugd gerichte 
programma's voor reproductieve gezondheid cruciaal zijn om de bescherming van, de zorg 
voor en de ontwikkeling van ontheemde jongeren te verzekeren;

19. wijst op MOD 4 (kindersterfte verminderen) en MOD 6 (strijd leveren tegen HIV/AIDS, 
malaria en andere ziekten) en dringt aan op investeringen in onderzoek naar en 
ontwikkeling van anti-retrovirale kindergeneesmiddelen, in het verstrekken van 
malariamuskietennetten en in de bevordering van immunisering via de GAVI-alliantie 
(vroeger gekend onder de naam Wereldalliantie voor vaccins en immunisering).
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