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FÖRSLAG

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

A. Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna säger att 
”varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 
kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa”.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utarbeta en europeisk 
strategi för att effektivt främja och skydda barns rättigheter. Parlamentet välkomnar även 
att kommissionen i sitt meddelande bekräftar att Europeiska unionen prioriterar barns 
rättigheter, men beklagar att kommissionen inte anger några miniminormer, klart 
definierade politikområden, tydliga mål eller någon tidsplan som EU bör följa.

2. Europaparlamentet framhåller att politik som främjar barnets rättigheter utgör grunden för 
framtidens samhälle. Respekten för dessa är det bästa sättet att få framtidens vuxna att 
utveckla en kultur där individuella och kollektiva rättigheter respekteras.

3. Europaparlamentet påminner om att EU:s värderingar grundar sig på respekt för individen 
och på lika möjligheter, och om att samhällets uppgift är att hjälpa människor att utveckla 
sin inneboende förmåga, främst genom utbildning, 

4. Europaparlamentet beklagar bristen på finansieringsprogram. Om barn skall kunna vidta 
åtgärder för att hävda sina mänskliga rättigheter måste det finnas ett ekonomiskt åtagande 
i förslaget.

5. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att utarbeta nya strukturer för ett ökat 
samarbete på EU-nivå som leder till en övergripande och konsekvent politik, t.ex. en 
grupp inom kommissionen för barns rättigheter, en samordnare för barnets rättigheter, en 
övergripande grupp inom kommissionen, ett europeiskt forum för barnets rättigheter och 
en webbaserad diskussions- och arbetsplattform.

6. Europaparlamentet framhåller vikten av att medlemsstaterna och kandidatländerna
genomför befintliga internationella åtaganden fullt ut, särskilt FN:s konvention om barnets 
rättigheter, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, som 
innehåller särskilda bestämmelser för barn med funktionshinder och ILO:s konventioner 
om barnarbete.

7. Europaparlamentet påminner om att rätten till kvalitativ utbildning, aktuella kunskaper 
och tillgång till ny teknik är en grundläggande social rättighet och uppmanar alla 
medlemsstater och kandidatländer att garantera alla barn denna rättighet, oavsett barnets 
eller föräldrarnas sociala, ekonomiska eller etniska bakgrund, geografiska belägenhet, 
ålder, kön, religion, kultur, språk, fysiska tillstånd, familjestrukturer eller sociala 
förhållanden.
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8. Europaparlamentet fördömer de ideologier och teorier som bygger på tron att kriminalitet 
eller andra former av socialt avvikande beteende bestäms av genetiska eller sociala 
faktorer. Parlamentet fördömer all politik som på basis av dessa faktorer förespråkar en 
tidig kartläggning av barn som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och socialt 
avvikande beteende.

9. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att se till att all politik, både intern och 
extern, i medlemsstaterna och i EU, strävar efter att eliminera alla former av barnarbete. 
Parlamentet anser att heltidsutbildning är den bästa lösningen på problemet för såväl 
flickor som pojkar, både för att förebygga utnyttjande av barn och för att i framtiden bryta 
den onda cirkeln med analfabetism och fattigdom. 

10. Europaparlamentet påpekar att produkter som säljs i EU kan ha tillverkats av barnarbetare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett system som gör att barn som utnyttjats 
som barnarbetare kan söka upprättelse gentemot europeiska företag inför 
medlemsstaternas nationella domstolar. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att 
se till att hela distributionskedjan övervakas, och att framför allt mekanismer utarbetas 
som gör huvudleverantören ansvarig i Europa i de fall brott mot FN-konventionerna om 
barnarbete förekommer i någon del av distributionskedjan. Parlamentet uppmanar därför 
EU att bland annat tillämpa det allmänna preferenssystemet för att effektivare bekämpa 
exploateringen av barnarbete i olika delar av världen och vidta särskilda åtgärder mot
farligt arbete, som många barn tvingas utföra.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att i nära samarbete med behöriga statliga myndigheter 
och motsvarande internationella organisationer ta ett internationellt initiativ för att 
förhindra att barn tvingas genomgå värnplikt och militärutbildning eller delta i militära 
operationer i samband med nationella eller internationella konflikter i olika regioner i 
världen.

12. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att barns rättigheter integreras i 
EU-politiken om denna EU-strategi skall bli framgångsrik, och uppmanar kommissionen 
att införa särskilda bestämmelser om barns rättigheter i sina konsekvensanalyser av
relevanta politiska frågor. Parlamentet påpekar att EU och medlemsstaterna, när de 
utarbetar sin lagstiftning och politik, bör ta hänsyn till att barn och deras behov skiljer sig 
åt beroende på geografisk belägenhet, ålder, kön, etnisk tillhörighet, social och rättslig 
ställning, religion, kultur, språk, funktionshinder eller familjestruktur. EU och 
medlemsstaterna bör också se till att alla barn fullt ut och på samma villkor kan utnyttja 
sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet framhåller behovet av 
positiv särbehandling för de mest utsatta grupperna av barn.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att barnen själva aktivt deltar i alla åtgärder som 
gäller deras rättigheter och anser att alla barn skall ges möjlighet att delta, oavsett etnisk 
tillhörighet, social och rättslig ställning eller funktionshinder. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera att alla barn får åldersanpassad hjälp och 
funktionshinderstöd för att kunna utnyttja sin rätt till åsiktsfrihet och deltagande.
Parlamentet välkomnar hänvisningen till barnets rätt till utbildning och rätt att ha ett 
förhållande till båda föräldrarna och betonar därför behovet av att föräldra- och 
familjeföreningar deltar i Europeiskt forum för barnets rättigheter.
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14. Europaparlamentet inser att ett aktivt deltagande är nära förknippat med information och 
välkomnar utarbetandet av en informations- och kommunikationsstrategi för barnvänlig 
publicering, som är tillgänglig för alla, av EU:s åtgärder.

15. Europaparlamentet erkänner att trots de enorma fördelar som den teknologiska 
revolutionen i dag innebär på informations- och kommunikationsområdet kan den 
samtidigt utgöra en fara eftersom barn utsätts för fler risker. Parlamentet ställer sig därför 
positivt till att upprätta skydd åt barn som använder Internet och annan ny teknik för att
eliminera alla former av utnyttjande av barn (barn som föremål för vissa kulturella 
mönster och, framför allt, som konsumenter eller som sexuella objekt eller föremål för 
våld och porr).

16. Europaparlamentet understryker att de som arbetar inom barnomsorgen behöver 
fortlöpande utbildning av hög kvalitet, goda arbetsvillkor och rimlig lön för att uppmuntra 
kontinuitet i omsorgen och en hög standard.

17. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte anger några särskilda åtgärder när det 
gäller situationen för funktionshindrade barn i sitt meddelande. Parlamentet betonar 
behovet av att integrera handikappfrågor i kommissionens strategi så att alla barn, 
däribland funktionshindrade barn, kan delta på samma villkor och inom alla 
verksamhetsområden, särskilt inom utbildning, kulturliv, sport- och fritidsaktiviteter.

18. Europaparlamentet konstaterar att de barn som tar hand om föräldrar eller syskon med 
särskilda behov skall ha rätt till särskilt riktat stöd.

19. Europaparlamentet framhåller att nyligen utförda undersökningar visar att vart femte barn 
i EU riskerar att hamna i fattigdom och att barn och ungdomar, framför allt från etniska 
minoriteter, är särskilt utsatta för socialt utanförskap. Parlamentet anser att risken är ännu 
mer påtaglig i flertalet av de medlemsstater som blev medlemmar 2004 och 2007, särskilt 
bland barn och unga som bor i socialt och ekonomiskt eftersatta områden. Vidare 
uppmärksammar parlamentet den viktiga funktion som individuella stödtjänster såsom 
omsorgstjänster och sociala tjänster fyller när det gäller att motverka socialt utanförskap. 
Parlamentet välkomnar de åtgärder mot barnfattigdom som föreslås i meddelandet och 
betonar att det är ett ihållande problem. Parlamentet anser vidare att arbetet med att 
förebygga och avlägsna barnfattigdom, särskilt bland barn till ensamstående och bland 
dem med invandrarbakgrund, bör prioriteras på EU-nivå och medlemsstatsnivå, och 
beklagar att det i meddelandet inte anges några tydliga kvantitativa mål för att bekämpa 
barnfattigdomen.

20. Europaparlamentet poängterar att medlemsstaterna måste öka sina insatser för att skydda 
barn vars behov i flera avseenden inte tillgodoses eller barn som är särskilt utsatta. De 
måste bland annat se till att det finns tjänster av hög kvalitet till ett rimligt pris. 
Parlamentet kräver att lämpliga övervakningsmekanismer inrättas för att identifiera och 
hjälpa barn i riskzonen.

21. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras plikt att stödja och skydda barn 
från att drabbas av undernäring, sjukdom och misskötsel oavsett barnens eller deras 
föräldrars sociala situation och/eller rättsliga ställning.
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22. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte framhåller situationen för 
invandrarbarn, asylsökande barn och i synnerhet flyktingbarn samt för barn till 
ensamstående i sitt meddelande. Parlamentet anser att dessa grupper, som i ännu högre 
grad riskerar att drabbas av fattigdom, socialt utanförskap och olika former av utnyttjande, 
borde omnämnas särskilt. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta 
ytterligare skydds- och säkerhetsåtgärder för låginkomstfamiljer, vars barn ofta faller offer 
för människohandel.

23. Europaparlamentet betonar att de barn som i rättslig bemärkelse är tillräckligt gamla för 
att få anställning avlönas i enlighet med principen om lika lön för lika arbete.

24. Europaparlamentet kräver att man intar ett mer heltäckande synsätt när man mäter den 
mångfasetterade barnfattigdomen, som omfattar barns välbefinnande och inte begränsas 
till en inkomstbaserad analys.

25. Europaparlamentet uppmärksammar frågan om gatubarn och uppmanar medlemsstaterna 
och kommissionen att vidta åtgärder, bland annat att förbättra kontrollen av och förstärka 
ansvariga inrättningar så att hemlösa barn erbjuds mat, tak över huvudet, utbildning och 
läkarvård.

26. Europaparlamentet ser mycket positivt på kommissionens plan att inrätta en EU-täckande 
hjälptelefonlinje för barn och understryker att denna tjänst måste vara gratis och synas på 
många sätt i det offentliga rummet, så att alla barn blir medvetna om den, särskilt barn i 
riskzonen.

27. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att individuell tillgång till 
socialförsäkrings- och sjukvårdssystem måste garanteras alla barn, särskilt barn i 
riskzonen, och att sådana system måste vara öppna för alla och ha en låg tröskel.

28. Europaparlamentet föreslår att EU skall definiera ett begrepp om ”barn i fara” för att visa 
på barn som är offer för sociala omständigheter där deras mentala och fysiska hälsa är i 
fara och/eller där de riskerar att hamna i kriminalitet, antingen som offer eller förövare.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta initiativ 
(informationskampanjer, utbyten av bästa praxis) för att förebygga situationer med ”barn i 
fara”, inklusive åtgärder för att förebygga ungdomsbrottslighet.

30. Europaparlamentet föreslår att EU skall ingå ett närmare samarbete med behöriga 
myndigheter i berörda länder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och vidta 
strängare åtgärder mot europeiska medborgare som ägnar sig åt ”sexturism” där barn är 
offer.

31. Europaparlamentet anser att det är viktigt att ta full hänsyn till barns rättigheter i frågan 
om att förena arbetsliv, privatliv och arbetstid.

32. Europaparlamentet påminner om att tidig barnomsorg i kollektiva strukturer (daghem, 
skola) är ett av de bästa sätten för att åstadkomma balans mellan yrkes- och familjeliv, 
dessutom är det ett sätt att redan i ett tidigt skede av ett barns utveckling garantera lika 
möjligheter och god social kompetens.
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33. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att ta itu med barnhandel. Barnhandel är 
ett internt europeiskt problem, men också ett mer omfattande internationellt problem.

34. Europaparlamentet fördömer kraftigt alla former av barnpornografi och uppmanar 
medlemsstaterna, kommissionen och rådet att starta en kampanj mot barnpornografi i 
Europa. Med stöd av den Europeiska polisbyrån Europol skall samarbetet mellan 
nationella polismyndigheter spela en viktig roll i denna kampanj. Europol skall i detta 
sammanhang ha möjlighet att utöka sin verksamhet till att inte endast omfatta 
undersökningar av den organiserade brottsligheten, utan även av enskilda vars 
gränsöverskridande verksamhet inom detta brottsområde oftast sker via Internet.

35. Europaparlamentet fördömer kraftigt alla former av barnarbete, slavarbete och 
tvångsarbete samt annat arbete som har negativa konsekvenser för barns hälsa och 
säkerhet. Vidare kräver parlamentet att kommissionen och rådet i större utsträckning gör 
en koppling mellan handel och bistånd till tredjeländer och dessa länders tillämpning av 
ILO-konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffandet av alla
former av barnarbete.

36. Europaparlamentet fördömer kraftigt alla former av barnprostitution och sexturism. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och rådet att se till att de skyldiga 
ställs inför rätta, antingen i eller utanför EU. Vidare uppmanar parlamentet att åtgärder, i 
samarbete med turismindustrin, vidtas och främjas för att effektivt bekämpa 
barnprostitution och sexturism, till exempel genom att utarbeta uppförandekoder, egna 
åtaganden och tilläggsklausuler i kontrakt som researrangörer tecknar med hotell.

37. Europaparlamentet framhåller vikten av att prioritera barns rättigheter såsom de fastställs i 
FN-konventionen om barnets rättigheter framför samhällets intressen att optimera 
mänskliga resurser. En individs rätt att få utvecklas fritt måste ges prioritet framför 
samhällets selektiva eller riktade åtgärder för barn, dvs. åtgärder som syftar till att öka 
möjligheterna på arbetsmarknaden i framtiden.

38. Europaparlamentet poängterar hur viktigt det är att barns behov beaktas och inkluderas på 
flera olika sätt. Ett bra exempel är rapport nr 7 från Unicefs Innocenti Research Center 
som innehåller sex dimensioner av barnens välfärd: materiellt välbefinnande, hälsa och 
trygghet, utbildning, familje- och vänskapsband, beteende och risker samt subjektivt 
välbefinnande.

39. Europaparlamentet beklagar att trots att ett stort antal barn tvingas arbeta i och utanför EU 
på grund av sina familjers svåra ekonomiska situation har mycket liten uppmärksamhet 
riktats mot genomförandet av lagstiftning om barnarbete. Parlamentet anser att mer fokus 
borde läggas på ett genomförande, särskilt i samband med anslutningsprocessen.

40. Europaparlamentet understryker vikten av att i den nya EU-strategin arbeta för att 
samarbetet och samordningen mellan alla berörda aktörer förbättras, inklusive det civila 
samhället och särskilt då barnen, genom ett ökat ekonomiskt stöd till åtgärder för barnens 
välbefinnande, exempelvis kvalitativ barnomsorg, infrastrukturer och kreativa aktiviteter. 
Barnens aktiva deltagande i beslut som rör dem bör utvecklas kontinuerligt, i takt med 
barnets ålder (i enlighet med artikel 12 i FN-konventionen om barnets rättighet). 
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41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som gör att barn tillåts vara 
barn och delta i barnaktiviteter utan social diskriminering och utanförskap. 

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som skyddar barn 
i skolmiljön mot våld, rasism och sexuella trakasserier.

43. Europaparlamentet anser att det måste skapas förutsättningar för att föräldralösa barn som 
förlorat den ena eller båda föräldrarna lätt skall kunna ta sig in i samhället utan att 
diskrimineras. De måste få en bra uppfostran, bra hälso- och sjukvård och lika möjligheter 
i olika verksamheter utan någon form av social utestängning. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att skydda barn till 
aidssjuka föräldrar, en situation som bidrar till att de stängs ute från vissa former av 
verksamhet och blir socialt isolerade. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som förbjuder våld mot 
föräldralösa barn som har placerats i särskilda hem som en anpassningsåtgärd.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbjuda 
könsstympning av flickor, förhindra tvångsäktenskap och motverka hedersmord.
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