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FORSLAG

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

A. der henviser til, at det i artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder fastsættes, at "ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig 
forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid 
med dets interesser",

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at udarbejde en europæisk 
strategi med henblik på effektivt at fremme og beskytte børns rettigheder; finder det 
positivt, at Kommissionen i sin meddelelse bekræfter, at børns rettigheder er et 
prioriteret spørgsmål for Den Europæiske Union; beklager, at meddelelsen ikke opstiller
nogen minimumsnormer, klart definerede politikområder, klare mål eller tidsfrister, som 
Den Europæiske Union skal forpligte sig på;

2. understreger, at politikker til støtte for børns rettigheder udgør grundlaget for 
morgendagens samfund, og at hævdelse af børns rettigheder er den bedste metode til at 
fremelske en kultur blandt morgendagens voksne, hvori såvel individuelle som
kollektive rettigheder respekteres;

3. bemærker, at EU’s værdier bygger på respekten for det enkelte menneske og lige 
muligheder, og at samfundets rolle består i at hjælpe sine borgere til at udnytte deres 
fulde potentiale, navnlig gennem uddannelse;

4. beklager fraværet af et finansieringsprogram og påpeger, at hvis børn skal have 
mulighed for at gøre deres menneskerettigheder gældende, bør forslaget indeholde en 
finansiel forpligtelse;

5. udtrykker tilfredshed med den foreslåede oprettelse af nye strukturer for at udvide 
samarbejdet på europæisk plan og sikre sammenhæng og konsekvens i de anvendte 
fremgangsmåder, f.eks. en enhed for børns rettigheder i Kommissionen, en koordinator 
for børns rettigheder, en tværtjenstlig gruppe i Kommissionen, et europæisk forum for 
børns rettigheder og en webbaseret diskussions- og arbejdsplatform;

6. understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne og kandidatlandene fuldt ud 
gennemfører de eksisterende internationale forpligtelser, herunder navnlig dem, der 
udspringer af FN's konvention om barnets rettigheder, FN’s konvention om 
handicappedes rettigheder, som indeholder særlige bestemmelser om handicappede 
børn, og ILO's konventioner om børnearbejde;

7. bemærker, at retten til almen og erhvervsrettet uddannelse af god kvalitet, ajourført 
viden og adgang til nye teknologier er en grundlæggende social rettighed, og opfordrer 
alle medlemsstater og kandidatlande til at garantere denne rettighed for alle børn uanset 
social, økonomisk og etnisk baggrund, geografisk placering, alder, køn, religion, kultur, 
sprog, fysisk situation, familieforhold eller barnets eller dets forældres retlige status;
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8. tager afstand fra alle ideologier og teorier, der er baseret på den overbevisning, at 
kriminalitet og enhver form for social afvigelse er forudbestemt af genetiske eller 
sociale faktorer; betragter enhver politik, der har til formål på et tidligt tidspunkt at 
identificere børn, som på grundlag af de nævnte faktorer menes at være særligt udsatte 
for at blive kriminelle eller sociale tabere, for at være en krænkelse af børns rettigheder;

9. understreger behovet for at sikre, at alle politikker af såvel intern som ekstern karakter
og på både medlemsstats- og EU-plan, tager hensyn til målsætningen om afskaffelse af 
børnearbejde uanset i hvilken form; mener, at uddannelse på fuld tid er den bedste måde 
at løse problemet på for både piger og drenge, både med hensyn til at forebygge sådan 
udnyttelse, men også i forbindelse med at bryde cirklen af analfabetisme og fattigdom i 
fremtiden;

10. påpeger, at produkter, der sælges i EU, kan være fremstillet ved hjælp af børnearbejde; 
opfordrer Kommissionen til at indføre en mekanisme, der gør det muligt for 
børnearbejdere at søge erstatning over for europæiske virksomheder ved de nationale 
domstole i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at sørge for, at gældende 
regler og principper overholdes i hele forsyningskæden, og navnlig til at udvikle 
mekanismer, der gør hovedvirksomheden erstatningspligtig i Europa i sager om 
overtrædelse af FN’s konventioner om børnearbejde i forsyningskæden; opfordrer med 
henblik herpå EU til at anvende proceduren under den generelle præferenceordning 
(GSP) som en af de metoder, hvorved man mere effektivt kan bekæmpe den udnyttelse 
af børnearbejdere, der foregår forskellige steder i verden, med særligt fokus på farligt 
arbejde, som mange børn tvinges til at udføre;

11. opfordrer EU til på internationalt plan og i tæt samarbejde med de kompetente nationale 
myndigheder og de relevante internationale organisationer at tage initiativ til at afskaffe 
fænomenet med udskrivning af børn til militær tjeneste og uddannelse samt deltagelse i 
militære operationer under interne eller internationale konflikter forskellige steder i 
verden;

12. betragter det som en forudsætning for en vellykket EU-strategi for børns rettigheder, at 
dette spørgsmål integreres i EU's politikker; opfordrer Kommissionen til i dens 
konsekvensanalyser for relevante politikker specifikt at beskæftige sig med 
konsekvenserne for børns rettigheder; understreger, at Den Europæiske Union og 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af deres lovgivning og politikker bør tage hensyn til 
børns forskellighed og forskellige behov alt efter geografisk placering, alder, køn, etnisk 
tilhørsforhold, social og retlig status, religion, kultur, sprog, handicap eller 
familiestruktur samt sikre, at alle børn i fuldt omfang og på lige vilkår kan nyde godt af 
deres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; understreger behovet 
for positive særforanstaltninger for de mest sårbare grupper af børn;

13. understreger betydningen af, at børn deltager aktivt i alle de procedurer, hvor deres 
rettigheder står på spil; mener, at deltagelse bør være åben for alle børn uanset etnisk 
tilhørsforhold, social og retlig status eller et eventuelt handicap; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at alle børn tilbydes hjælp, der er tilpasset efter deres alder 
og deres eventuelle handicap, således at de kan gøre brug af deres ret til at deltage og 
give deres mening til kende; udtrykker tilfredshed med henvisningen til barnets ret "til 
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uddannelse og […] til at have kontakt med begge forældre"; understreger derfor behovet 
for at involvere forældre- og familieorganisationer i det europæiske forum for børns 
rettigheder;

14. erkender, at aktiv deltagelse er tæt forbundet med information; udtrykker tilfredshed 
med udformningen af en kommunikations- og informationsstrategi, der sigter på at 
offentliggøre EU-foranstaltninger på en børnevenlig måde, der er tilgængelig for alle;

15. anerkender, at selv om den nuværende teknologiske revolution inden for information og 
kommunikation giver enestående fordele, kan den samtidig også udgøre en fare for børn 
på mange niveauer; støtter derfor udviklingen af et beskyttende værn, navnlig for børn 
der benytter internettet, og andre teknologier, der effektivt kan bekæmpe alle former for 
udnyttelse af barndommen som sådan (hvor børn betragtes som modtagelige over for 
kulturelle modeller og især som forbrugere) og også af børnene selv (som seksuelle 
objekter eller ofre for vold og pornografi);

16. fremhæver, at de personer, der som profession tager sig af børn, har brug for 
vedvarende uddannelse af høj kvalitet, gode arbejdsforhold og en rimelig løn med 
henblik på at sikre kontinuitet og høje standarder i det pædagogiske arbejde;

17. beklager, at meddelelsen ikke angiver nogen specifikke foranstaltninger vedrørende 
situationen for børn med handicap; understreger behovet for at integrere handicap i 
Kommissionens strategi for at sikre, at handicappede børn kan deltage og blive 
integrerede fuldt ud og på lige fod på alle aktivitetsområder og navnlig inden for almen 
og erhvervsrettet uddannelse, kulturliv, sport og fritidsaktiviteter;

18. bemærker, at børn, der fungerer som plejere for forældre eller søskende med særlige 
behov, bør have ret til en specifik, målrettet støtte;

19. understreger, at et ud af fem børn ifølge de seneste undersøgelser er omfattet af
fattigdomsrisiko i Den Europæiske Union, og at børn og unge, navnlig fra etniske 
mindretal, er særlig udsatte for social udstødelse; mener, at denne risiko er endnu mere 
udtalt i de fleste af de nye medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, navnlig med 
hensyn til børn og unge, der lever i samfundsøkonomisk dårligt stillede områder; 
fremhæver den vigtige rolle, som personlige tjenesteydelser som f.eks. pleje og sociale 
tjenester spiller i forbindelse med bekæmpelse af social udstødelse; udtrykker 
tilfredshed med, at der i meddelelsen foreslås foranstaltninger til hurtigt at nedbringe 
børnefattigdommen, og understreger, at børnefattigdom er et vedvarende problem; 
mener, at EU og medlemsstaterne bør give prioriteret opmærksomhed til forebyggelse 
og udryddelse af børnefattigdom, navnlig med hensyn til børn fra eneforsørger- eller 
indvandrerfamilier; beklager, at meddelelsen ikke fastlægger nogen klare kvantitative 
mål for afskaffelsen af børnefattigdom;

20. understreger, at medlemsstaterne bør øge deres indsats for at beskytte børn, der lider 
mange afsavn ("multiple deprivation"), eller som er særlig sårbare, herunder bl.a. ved at 
tilbyde lettilgængelige kvalitetstjenesteydelser til overkommelige priser; anmoder om, 
at der indføres passende overvågningsmekanismer med henblik på at identificere og 
støtte børn i risikogruppen;
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21. minder medlemsstaterne om deres forpligtelse til at hjælpe og beskytte børn ved at 
beskytte alle børn mod risikoen for underernæring, sygdom eller vanrøgt uanset deres 
egen eller forældrenes sociale situation eller retlige status;

22. beklager, at meddelelsen ikke fokuserer specifikt på situationen for indvandrer-, 
asylsøger- og flygtningebørn og børn fra familier med én forsørger; mener, at der bør 
henvises specifikt til disse grupper, som er endnu mere sårbare over for fattigdom, 
social udstødelse og forskellige former for udnyttelse; opfordrer i den henseende 
Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger til beskyttelse af 
lavindkomstfamilier, hvis børn ofte bliver ofre for menneskehandlere;

23. understreger den afgørende betydning af at sikre, at børn, der i lovens forstand er gamle 
nok til at have et arbejde, lønnes efter princippet om lige løn for lige arbejde;

24. opfordrer til indførelse af en bredere anlagt fremgangsmåde til måling af
børnefattigdommen i dens forskellige dimensioner, således at der tages hensyn til børns 
velbefindende og ikke kun til indkomstforhold;

25. gør opmærksom på problemet med gadebørn og opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger som f.eks. bedre kontrol og mobilisering af 
de ansvarlige tjenester, således at hjemløse børn tilbydes mad, husly, uddannelse og 
lægehjælp;

26. bifalder Kommissionens plan om at indføre en telefonisk hjælpetjeneste for børn i hele 
EU og påpeger, at det er nødvendigt, at denne tjeneste er gratis, og at der gøres 
opmærksom på den for at sikre, at alle børn er klar over, at den findes, navnlig de børn, 
der er udsat for størst risiko;

27. påpeger, at alle børn bør sikres individuel adgang til social sikring og sundhedspleje, 
navnlig børn, der befinder sig i risikogruppen, og at sådanne systemer skal sikre åben 
adgang med færrest mulige hindringer;

28. foreslår, at EU indfører begrebet "udsatte børn" som betegnelse for alle børn, der er ofre 
for en social situation, der bringer deres mentale og fysiske integritet i fare og/eller 
udsætter dem for risiko for at blive involveret i kriminalitet som ofre eller 
gerningsmænd;

29. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage initiativer (som f.eks. 
oplysningskampagner og udveksling af god praksis) til at nedbringe forekomsten af
"udsatte børn", herunder forebyggelse af ungdomskriminalitet;

30. foreslår, at der etableres et tættere samarbejde mellem EU og de relevante myndigheder 
i de relevante lande for at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn, og at der træffes 
strengere foranstaltninger over for EU-borgere, der er indblandet i sexturisme med børn 
som ofre;

31. er af den opfattelse, at der i fuldt omfang bør tages hensyn til børns rettigheder i 
forbindelse med foreningen af arbejde og familieliv og arbejdstid;
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32. bemærker, at tidlig pasning af børn i kollektive institutioner (f.eks. vuggestuer og 
skoler) er en af de bedste måder at løse problemet vedrørende forening af arbejds- og 
familieliv på, og ligesom det er en metode til at sikre barnets adgang til socialisering og 
lige muligheder på et tidligt trin i dets udvikling;

33. understreger behovet for at løse problemet med handel med børn, som eksisterer såvel
internt i Europa som på et bredere internationalt plan;

34. fordømmer på det kraftigste alle former for børnepornografi; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet til at iværksætte en kampagne for at udrydde 
børnepornografi i Europa; mener, at samarbejde mellem de nationale politimyndigheder 
med støtte fra Europols europæiske politimyndighed bør spille en ledende rolle i en 
sådan kampagne; mener i denne forbindelse, at Europol bør gives beføjelse til at udvide 
sit aktivitetsområde, således at det også omfatter efterforskning af sager - ud over 
efterforskning af organiseret kriminalitet - vedrørende personer, der på tværs af 
grænserne begår denne form for kriminalitet, navnlig via internettet;

35. fordømmer på det kraftigste alle former for børnearbejde, slaveri og tvangsarbejde og 
andre former for arbejde, der skader børns helbred og sikkerhed; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at knytte EU’s handel med og udviklingsstøtte til 
tredjelande tættere sammen med disse landes gennemførelse af ILO’s konvention om 
forbud mod alle former for børnearbejde og omgående gennemførelse af 
foranstaltninger til afskaffelse heraf;

36. fordømmer på det kraftigste alle former for børneprostitution og sexturisme; opfordrer 
medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet til at sikre, at de anklagede retsforfølges i 
eller uden for EU; kræver også, at der i samarbejde med turistbranchen træffes og 
fremmes foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af børneprostitution og sexturisme, 
f.eks. i form af adfærdskodekser, frivilligt indgåede forpligtelser og indarbejdelse af 
tillægsbestemmelser i de kontrakter, der indgås med hoteller;

37. understreger betydningen af, at børns rettigheder som fastsat i FN’s konvention om 
barnets rettigheder prioriteres højere end samfundets interesse i at optimere de 
menneskelige ressourcer; mener, at den enkelte borgers ret til fri udvikling bør 
prioriteres højere end den selektive eller styrede udvikling af børn ud fra 
samfundshensyn, bl.a. ved at fokusere på fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet;

38. understreger behovet for en differentieret vurdering og indarbejdning af børns behov; 
mener, at et godt eksempel på en sådan differentieret skala er at finde i Report Card 7, 
som er udarbejdet af UNICEF's Innocenti-forskningscenter og indeholder 6 aspekter af 
børns trivsel, nemlig materiel trivsel, sundhed og sikkerhed, trivsel i skolen, forhold til 
familie og andre børn, adfærd og risici samt subjektiv trivsel;

39. beklager, at der på trods af det store antal børn, der er nødt til at arbejde i og uden for 
EU på grund af deres familiers økonomiske vanskeligheder, ikke er lagt særlig stor vægt 
på at gennemføre lovgivning om børnearbejde; mener, at der bør lægges større vægt på 
at gennemføre en sådan lovgivning, navnlig som del af tiltrædelsesprocessen;

40. understreger betydningen af, at der i den nye europæiske strategi skabes mulighed for 
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bedre arbejdsmuligheder for og bedre samordning af alle aktører, herunder 
civilsamfundet og navnlig børn, samt bedre finansiel støtte, der fokuserer på direkte 
foranstaltninger til forbedring af børns trivsel, f.eks. børnepasning af høj kvalitet, 
infrastruktur og kreative aktiviteter; mener, at børns aktive deltagelse i 
beslutningstagning, der vedrører dem selv, bør stige i takt med barnets alder (som 
fastsat i artikel 12 i FN’s konvention om barnets rettigheder);

41. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der gør det muligt for børn at 
nyde deres barndom og deltage i aktiviteter for børn uden at blive udsat for social 
forskelsbehandling eller udstødelse;

42. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af børn i skolen 
mod vold, racisme og seksuel udnyttelse;

43. er af den opfattelse, at der bør skabes forudsætninger for, at forældreløse børn, der har 
mistet én eller begge deres forældre, kan integreres i samfundet i almindelighed uden 
problemer og uden at blive udsat for forskelsbehandling, at de tilbydes en ordentlig 
uddannelse og sundhedspleje, og at de gives lige muligheder i forbindelse med 
forskellige aktiviteter uden at blive udsat for nogen som helst form for social udstødelse

44. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af børn, hvis 
forældre har aids, idet en sådan situation vil kunne føre til, at disse børn udelukkes fra 
visse aktiviteter og isoleres socialt;

45. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbyde fysisk 
afstraffelse som en disciplinær metode, der anvendes over for forældreløse børn, som 
bor på institutioner;

46. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbyde 
omskæring af piger, stoppe tvangsægteskaber og træffe foranstaltninger med hensyn til 
æresdrab.
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