
AD\670532SV.doc PE 386.415v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för utveckling

2007/2093(INI)

7.6.2007

YTTRANDE
från utskottet för utveckling

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

Mot en EU-strategi för barnets rättigheter
(2007/2093(INI))

Föredragande: Glenys Kinnock



PE 386.415v02-00 2/6 AD\670532SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\670532SV.doc 3/6 PE 386.415v02-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att GD Yttre förbindelser utvecklat kommissionens 
handlingsplan om barn, vilken kommer att falla inom den godkända ramen för och de 
godkända åtagandena i EU:s strategi om barnets rättigheter.

2. Europaparlamentet betonar att den process som föregår antagandet av strategin om barnets 
rättigheter bör omfatta ett heltäckande och omfattande samråd, som omfattar nationella 
institutioner som arbetar för barns rättigheter (såsom ombudsmän för barns rättigheter), 
FN-organ, inklusive Unicef, kommittén för barnets rättigheter, civilsamhällets 
organisationer och i synnerhet barn.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i anslutning till samtliga relevanta 
åtgärder – från politikens utformning och programplaneringen till utvärderingen – och vid 
mobiliseringen av relevanta resurser, anta ett synsätt som baserar sig på barnets rättigheter 
och som återspeglar principerna och bestämmelserna i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (UNCRC).

4. Europaparlamentet erkänner det brådskande behovet av vägledning för kommissionens 
anställda, både när det gäller själva politikområdet och genomförandet. Parlamentet 
efterlyser verktyg och utbildning vid kommissionens huvudkontor och i dess delegationer 
för att i allmänhet tillämpa ett människorättsbaserat synsätt inom utvecklingspolitiken och 
särskilt ett synsätt som grundar sig på barnets rättigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
omfattande utvärderingar av barnens situation i partnerländerna, utgående från den 
högkvalitativa forskning som bedrivits och de analyser som gjorts, exempelvis av Unicef, 
om genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC) och andra 
relevanta internationella fördrag om mänskliga rättigheter som hänför sig till barn, 
internationellt godtagna uppgifter och på basis av metoder som redan rutinmässigt 
används och undersökningar som genomförts av exempelvis FN, för att stödja lämplig 
evidensbaserad argumentering, utformning av politik och nationella strategier.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de överläggningar som hålls av 
kommittéer för mänskliga rättigheter och undergrupper som inrättats inom ramen för 
handels- och samarbetsavtal fokuserar på problemet med barnarbetskraft och skyddet av 
barn från varje form av övergrepp, utnyttjande och diskriminering.

7. Europaparlamentet betonar nödvändigheten att behandla problemet med barnsoldater samt 
den allmänna opinionens stora betydelse i detta avseende.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fördubbla sina ansträngningar för att bistå 
utvecklingsländer i arbetet att införliva UNCRC:s bestämmelser och frivilliga protokoll 
i deras nationella lagstiftning.
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9. Europaparlamentet betonar att barn, barns överlevnad och utveckling samt skydd av barn 
måste placeras i centrum av all politik och praxis inom EU för att 
millennieutvecklingsmålen skall kunna uppnås.

10. Europaparlamentet erkänner att vård och utbildning för de yngsta, inbegripet 
immunisering, registrering av födslar, god uppfostran och daghem, utgör barnets 
rättigheter. Parlamentet erkänner vidare att det sker en betydande utveckling hos barnet 
under den tidiga barndomen och att dålig näring och brist på vård kan leda till både 
fysiska och psykiska men och äventyra barnets möjligheter att utveckla hela sin potential 
och ta sig ur fattigdomen.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att införliva den officiella 
registreringen av födslar i politiken för utvecklingssamarbete som en grundläggande 
rättighet och ett viktigt sätt att skydda barnets rättigheter.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra en samordnad 
insats för att hjälpa partnerländer att uppnå målet med allmän kostnadsfri 
grundskoleutbildning (millennieutvecklingsmål 2). Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att anslå tillräckliga medel för programmet Utbildning för alla
(Education for All – Fast Track Initiative).

13. Europaparlamentet konstaterar att nödåtgärder riktade till barn som starkt påverkats av 
konflikter och befinner sig i ett känsligt tillstånd sällan omfattar lämplig utbildning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja utbildningsrelaterad verksamhet, inklusive 
genomförandet av de miniminormer som utformats av Inter-Agency Network for 
Education in Emergencies, både i nödsituationer och i övergångsfasen från kris till 
utveckling.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att särskilt uppmärksamma 
millennieutvecklingsmål 3 om jämställdhet mellan könen och att utbilda flickor, anställa 
och utbilda lokala kvinnliga lärare, häva varje form av manlig dominans i kursplanerna, 
placera skolorna närmare de samhällen som utnyttjar deras tjänster samt erbjuda 
ändamålsenliga sanitära inrättningar. Parlamentet understryker att skolor skall vara 
”säkerhetszoner” där barnens rättigheter skyddas och att sexuella trakasserier och våld 
i och runt skolor med kraft skall förebyggas och inte tolereras.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att utökad kapacitet krävs för att 
uppnå grundskoleutbildning för alla, särskilt för funktionshindrade barn. Parlamentet 
kräver därför att nationella utbildningsplaner utvecklas för att bekämpa utslagning av 
marginaliserade barn, att specialkurser om integration av funktionshindrade barn anordnas 
för lärare samt att en skolinfrastruktur som är tillgänglig för funktionshindrade barn 
främjas och utvecklas.

16. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet riktas mot föräldralösa barn, barn 
med särskilda behov och barn som utsatts för övergrepp och diskriminering och är socialt 
utslagna och konstaterar att barn från marginaliserade grupper oftast drabbas orimligt hårt 
av diskriminering, människohandel och andra former av utnyttjande och övergrepp och 
bristande tillgång till grundläggande sociala tjänster, utbildning samt hälso- och sjukvård.
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17. Europaparlamentet beklagar de påtryckningar som underminerar politiken för sexuell och 
reproduktiv hälsa, vilka leder till en ökning av sexuellt överförbara infektioner (inklusive 
hiv/aids) och unga människors brist på förståelse för sina egna reproduktiva hälsobehov, 
vilket i sin tur leder till oönskade graviditeter och riskfyllda och ibland olagliga aborter 
bland unga kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
upprätthålla nivån på anslagen för samtliga tjänster inom ramen för sexuell och 
reproduktiv hälsa för att millennieutvecklingsmål 5 (Förbättra mödrahälsan) skall kunna 
uppnås.

18. Europaparlamentet betonar vikten och behovet av omfattande tjänster för reproduktiv 
hälsa för flyktingbarn och internt fördrivna barn, eftersom omfattande ungdomsinriktade 
program för reproduktiv hälsa är avgörande i konfliktsituationer för att garantera skydd, 
omhändertagande och utveckling av unga fördriva människor.

19. Europaparlamentet betonar millennieutvecklingsmål 4 (Minska barnadödligheten) och 
millennieutvecklingsmål 6 (Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar) och 
uppmanar till investeringar i forskning om och utveckling av pediatrisk antiretroviral 
behandling, i tillhandahållandet av sängnät som skydd mot malaria och i främjandet av 
immunisering via GAVI Alliance (tidigare kallat Global Alliance for Vaccines and
Immunisation).
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