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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker je družinsko okolje ugodno za zaščito otrokovih pravic, zagotavljanje njegovega 
zdravega osebnostnega razvoja in razvoja zmožnosti ter pridobivanja znanja, na podlagi 
katerega bo lahko uveljavljal svoje pravice in se zavedal lastnih dolžnosti, zato je treba 
družine podpirati z ustrezno javno politiko na tem področju; ker je treba v skladu s 
konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah (UNCRC), sprejeto 20. novembra 
1989, vse otroke, ki ne odraščajo v takem okolju, vključno s sirotami, brezdomci in 
begunci, zagotoviti zaščito na drugačen način, da v odraščanju ne bodo žrtve nobene 
diskriminacije,

B. ker mora strategija EU o otrokovih pravicah temeljiti na vrednotah in načelih omenjene 
konvencije,

C. ker dolgotrajni spori med ločenimi starši škodujejo otrokom, 

D. ker je treba priznati otrokove pravice, saj je samostojen pravni subjekt, in ker so deklice 
ter ženske kljub nacionalnim in mednarodnim predpisom pogosto žrtve pravnih,
družbenih in gospodarskih neenakosti, ki ovirajo uveljavljanje njihovih pozitivnih in 
temeljnih pravic, na primer enak dostop do možnosti izobraževanja in usposabljanja, 
zdravstvenega varstva, varne hrane in čiste pitne vode, ter reproduktivnih pravic 
najstnikov,

E. ker morajo biti temeljne pravice in vrednote, vključno z enakostjo med spoloma, bistven 
sestavni del izobraževanja v otroštvu in podlaga v vseh drugih obdobjih življenja, 

F. ker je treba načelo enakosti med spoloma vključiti na vsa področja politike, ki zadevajo 
otroke, saj se enakost med spoloma začne s priznavanjem enakih pravic moških in žensk 
od malih nog,

G. ker kršitev človekovih pravic žensk in deklic iz priseljenskih družin v obliki „zločinov iz 
časti“, prisilnih porok, pohabljanja spolnih organov, ali drugih kršitev ni mogoče 
upravičiti z nobenega kulturnega ali verskega stališča in se jih ne sme dopuščati v 
nobenih okoliščinah,

H. ker so otroci v Evropi zelo zgodaj izpostavljeni grozotam, pornografiji in nasilju, 
prikazanih v medijih, kar lahko katastrofalno vpliva na njihovo psihološko počutje in 
vključevanje v družbo ter lahko med drugim vzbuja strah in depresijo ter povzroča 
povečano napadalnost in težave pri učenju, 

1. poudarja, da so za varstvo otrokovih pravic večinoma odgovorne nacionalne vlade; 
poudarja, da so otrokove pravice del človekovih pravic, ki jih morajo EU in države 
članice spoštovati v skladu z nacionalnim, evropskim in mednarodnim pravom;

2. poudarja, da mora strategija o otrokovih pravicah temeljiti na vrednotah in štirih 
temeljnih načelih konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah: a) varstvo pred 
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vsemi oblikami diskriminacije, b) otrokove koristi kot glavno vodilo, c) pravica do 
življenja in razvoja, d) pravica otroka do svobodnega izražanja mnenja in da se to mnenje 
upošteva v kateri koli zadevi ali postopku v zvezi z njim;

3. poudarja, da je treba v prihodnji strategiji priznati pravico do izobraževanja na podlagi 
enakih možnosti in nediskriminacije;

4. poudarja, da nobena kultura ali vera ne upravičuje odvzema pravice do šolanja in do 
udeležbe v rekreativnih dejavnostih, kot je plavanje, zato se tega ne sme dopuščati;

5. je zaskrbljen zaradi večkratnih kršitev pravic deklic iz priseljenskih družin; poziva države 
članice, naj prepovejo nošenje naglavne rute in hidžabe vsaj v osnovnih šolah, da bi se 
trdneje uveljavila pravica do otroštva ter zagotovila prava in neprisiljena svobodna izbira 
v poznejšem obdobju življenja; 

6. opozarja na pravico otrok do zdravja, zlasti pravico najstnikov do spolnega in 
reproduktivnega zdravja, ter poudarja, da je treba varovanje zdravja mater vključiti v 
prihodnjo strategijo o otrokovih pravicah za spodbujanje ustreznih življenjskih in 
delovnih razmer za nosečnice in doječe matere, pri čemer je treba vztrajati na spoštovanju 
veljavne zakonodaje o varstvu pravic delavk ter spodbujati enak in splošen dostop vseh 
žensk do kakovostne pred- in poporodne zdravstvene oskrbe v javnem sektorju, da bi se 
zmanjšala stopnja smrtnosti mater in otrok ter prenos bolezni z matere na otroka; 
poudarja, da je porodniški dopust bistven za razvoj otroka, zlasti zato, ker se otrok na 
mater naveže ne le v prvih mesecih po rojstvu, temveč tudi v prvih letih življenja;

7. poudarja, da Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, 
ki so pred kratkim rodile ali dojijo1 določa pravice iz delovnega razmerja za noseče in 
doječe ženske ter zahteva od delodajalcev, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, 
da ženska in nerojeni otrok nista izpostavljena zdravstvenim tveganjem na delovnem 
mestu;

8. poziva Komisijo in države članice, naj mladim dekletom omogočijo dostop do informacij 
in izobraževanja o reproduktivnem zdravju in storitvah na področju reproduktivnega 
zdravstvenega varstva;

9. poudarja, da je treba v prihodnji strategiji EU priznati pomembno vlogo družine kot 
osnovne družbene ustanove, ki omogoča preživetje, varstvo in razvoj otroka; meni, da je 
treba pri vprašanjih v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja ter 
delovnega časa v celoti upoštevati otrokove pravice, pri čemer se je treba zlasti 
osredotočiti na položaj invalidnih žensk in mater invalidnih otrok, pa tudi pri oblikovanju 
politike zagotavljanja javne in/ali zasebne podpore otrokom in njihovim staršem, da bosta 
lahko oba starša prevzela vzgojo otrok in skrb zanje ter si to nalogo delila; meni, da je 
treba priznati, da vse več ljudi živi v alternativnih družinskih strukturah, ki se razlikujejo 
od tradicionalne jedrne družine, v kateri živijo mati in oče ter njuni biološki otroci;

10. priporoča vzpostavitev in razširitev lokalnih ter regionalnih mrež s sodelovanjem 
državnih in lokalnih oblasti, nevladnih organizacij in organizacij za zaščito otrokovih 
pravic, da se otrokom in njihovim družinam zagotovijo storitve, ki zajemajo preventivo, 

                                               
1 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
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zaščito in pomoč;

11. podpira vzpostavitev ustreznih struktur v državah članicah, ki bi bile otrokom in staršem 
v pomoč pri prilagajanju na spremenjene družinske okoliščine;

12. obsoja vse oblike nasilja nad otroki, vključno z duševnim, psihičnim in spolnim nasiljem, 
kot so mučenje, zloraba in izkoriščanje, ugrabitev, trgovina ali prodaja otrok in njihovih 
organov, nasilje v družini, otroška pornografija, otroška prostitucija, pedofilija ali 
škodljive tradicionalne prakse, na primer pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne 
poroke in zločini iz časti;

13. poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite zakonodajne in druge ukrepe za 
preprečitev in odpravo vseh oblik nasilja na njihovem ozemlju, tako v zasebnem kot v 
javnem življenju, vključno z zbiranjem podatkov, ločenih glede na starost in spol,

14. poziva države članice, naj zdravnike opozorijo na škodljive tradicionalne prakse in 
zagotovijo dosledni sodni pregon zločinov v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam, to je dekletom in ženskam iz 
priseljenskih družin, pripadnicam narodnostnih manjšin in invalidnim dekletom;

15. poziva države članice, naj izvajajo posebne pravne določbe o pohabljanju ženskih spolnih 
organov ali sprejmejo zakone o kazenskem pregonu storilcev pohabljanja spolnih 
organov;

16. poziva države članice, naj uvedejo obvezno evidentiranje vseh primerov pohabljanja 
ženskih spolnih organov v zavodih za zdravstveno varstvo, vključno s primeri, ko obstaja 
sum o možnosti pohabljanja spolnih organov;

17. poziva države članice, naj obsodijo nasilje nad ženskami na podlagi tradicije in kršenje 
človekovih pravic mladih priseljenk v njihovih družinah ter preučijo, katere zakone je 
mogoče uporabiti pri kazenskem pregonu družinskih članov, zlasti v primeru „zločinov iz 
časti“;

18. vztraja, da je treba za zgodnje odkritje in odpravo nasilja in zlorabo nad otroki uvesti 
poseben postopkovni protokol za evidentiranje in obravnavo takih primerov ter sprejeti 
ukrepe za usposabljanje zdravniškega in zdravstvenega osebja, ki deluje na področju 
telesnega in duševnega zdravja otrok;

19. poudarja, da imajo otroci in mladi ne glede na starost pravico do svobodnega izražanja 
mnenja; meni, da imajo deklice in dečki pravico do izražanja svojega mnenja ter da je 
treba to pravico zagotoviti pri oblikovanju strategije EU o otrokovih pravicah, pri tem pa 
tudi zagotoviti enako sodelovanje deklic in dečkov;

20. spodbuja države članice, naj vzpostavijo zakonodajni okvir za kaznovanje oseb, ki se 
poslužujejo otroškega spolnega turizma, ter poziva države članice in Evropsko komisijo,
naj preučijo možnost sprejetja strategije EU za boj proti otroškemu spolnemu turizmu ter 
naj sprejmejo in spodbujajo kodekse obnašanja v hotelski in turistični industriji, na 
primer kodeks ECPAT1 za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem v turizmu, sprejet 
21. aprila 2004; 

                                               
1 Odprava otroške prostitucije, otroške pornografije in trgovine z otroki za spolne namene, mednarodna 
podporna mreža.
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21. poudarja, da je velika večina otrok, ki so žrtve trgovine in spolne zlorabe za komercialne 
namene, na primer prostitucija in proizvajanje otroške pornografije, kot tudi prisilnih 
porok, najstnic, zaradi česar je trgovina z ljudmi tudi pereč problem, povezan z enakostjo 
med spoloma; poleg tega poudarja, da so celo v skupinah, ki delujejo na področju 
nadzora in odprave trgovine z ljudmi, še vedno prisotni konvencionalni pristopi do 
odnosov med spoloma in tradicionalni pogledi na vlogo žensk in deklic;

22. poziva vse države članice, ki še niso ratificirale Protokola Združenih narodov za 
preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, 
sprejetega v Palermu leta 2000, naj to storijo in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev zaščite otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, med drugim s tem, da se žrtvam 
trgovine z ljudmi dodeli pravico do začasnega ali stalnega bivanja na njihovem ozemlju;

23. poziva Komisijo, naj nemudoma nadaljuje z oceno nacionalnih izvedbenih ukrepov v 
zvezi z Okvirnim sklepom Sveta 2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju proti 
spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji1 , da se sprejme predlog o takojšnji 
spremembi nacionalnih določb, ki so v nasprotju s tem sklepom, ter da vse države članice 
ratificirajo izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške 
prostitucije in otroške pornografije, ki ga je varnostni svet Združenih narodov sprejel 25. 
maja 2000; meni, da mora biti ena od temeljnih prednostnih nalog Komisije krepitev 
čezmejnih ukrepov proti otroški pornografiji na internetu ter izboljšanje sodelovanja med 
javnimi organi in organi zasebnega sektorja s ciljem odstraniti nezakonite spletne strani;

24. poziva Komisijo in države članice k uporabi vse razpoložljivih sredstev, vključno z 
informativnimi in preventivnimi kampanjami, v boju proti nezaželeni uporabi 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namene trgovine z otroki in otroške 
pornografije, pri tem pa poudarja, da je zločin tudi zločin, storjen na spletu;

25. poziva države članice, naj preučijo možnosti za boljšo zaščito mladih pred nasiljem v 
medijih in morebitno poostritev kazni zaradi nezagotavljanja takšne zaščite; 

26. poudarja, da je treba v prihodnjo strategijo in ukrepe držav članic vključiti ukrepe za 
preprečevanje ter boj proti nasilju med otroki, zlasti v šolah, pa tudi drugod, z uporabo 
kampanj državljanske vzgoje, spodbujanjem ter predavanjem o etničnih in moralnih načel 
v šolah ter ustreznim opozarjanjem staršev in vzgojiteljev na to problematiko;

27. poziva države članice, naj v boju proti različnim oblikam nasilja nad otroki obeh spolov 
bolj poudarjajo odgovornost medijev in ponudnikov internetnih storitev, zlasti z bojem 
proti razširjanju otroške pornografije po spletu ter z identificiranjem in kaznovanjem 
kupcev otroške pornografije ter s spodbujanjem medijskih vsebin, ki spoštujejo otrokove 
pravice in dostojanstvo;

28. opozarja države članice, da se morajo nemudoma uskladiti z evropskimi in mednarodnimi 
podjetji glede varstva pravic otrok;

29. priporoča, naj se v prihodnji strategiji posebno pozornost nameni zdravstvenem, 
psihološkem in socialnem varstvu otrok, ki so žrtve zanemarjanja, zlorabe, slabega 
ravnanja, izkoriščanja in neposrednega in/ali posrednega nasilja, pri čemer je treba 
spoštovati otrokov interes in načelo enakosti med spoloma; opozarja, da mora Komisija v 

                                               
1 UL L 13, 20. 1. 2004, str. 44.
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ukrepe vključiti posledice posrednega nasilja na dobrobit otrok in preprečevanje takega 
nasilja; poudarja, da so ta vprašanja pogosto povezana z revščino in socialno 
izključenostjo družin ter da je treba oblikovati novo socialno politiko z večjim 
poudarkom na solidarnosti;

30. poziva, naj se v prihodnjo strategijo vključijo ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi 
spola, s poudarkom med drugim na kampanjah za ozaveščanje o enakosti med moškimi 
in ženskami, ciljne skupine pa bi bile deklice in dečki, starši, vzgojitelji in ranljive 
skupnosti, da bi na ta način omogočili emancipacijo deklic in zagotovili boljšo zaščito 
njihovih pravic; zahteva, da se spodbuja dejavno sodelovanje dečkov in moških v 
omenjenih ukrepih; poziva Komisijo, naj kot pogoj za dodelitev razvojne pomoči in 
sklenitev trgovinskih sporazumov določi izvajanje zakonodaje, ki zagotavlja enakost med 
spoloma in odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in otroci;

31. spodbuja države članice in Komisijo, naj v Uniji in prek njenih meja spodbujajo enak 
dostop otrok obeh spolov do zdravstvenega varstva, pri čemer so najbolj ranljivi otroci iz 
revnih družin in otroci iz etničnih ali družbenih manjšin;

32. poziva Komisijo, naj v okviru odnosov s tretjimi državami spodbuja ratifikacijo 
mednarodnih pogodb o odpravi diskriminacije žensk in podpira sodelovanje žensk v 
ekonomskem, družbenem in političnem življenju, saj s tem krepi dobro počutje njihovih 
otrok;

33. spodbuja države članice, naj kot prednostno nalogo obravnavajo vključitev gradiva s 
področja človekovih pravic in skupnih vrednot, ki so temelj demokratičnega 
državljanstva, v izobraževalne programe;

34. poziva Komisijo, naj izvede ločeno obdelavo podatkov glede na spol in starost o vseh 
oblikah diskriminacije otrok in nasilja nad njimi, vključi načelo enakosti med spoloma na 
vsa področja politike in instrumente prihodnje strategije, vključno z dejavnostmi foruma 
za otrokove pravice, ter zagotovi spremljanje in oceno teh politik, med drugim z 
vključitvijo načela enakosti med spoloma v pripravo proračuna;

35. poziva Komisijo, naj pripravi letno poročilo o mladih v Evropski uniji; 

36. opozarja, da uspeh prihodnje strategije zahteva dolgoročno zavezanost in sprejetje 
ukrepov, okrepljeno in učinkovito spremljanje uveljavljanja otrokovih pravic z razvojem 
kazalnikov in vključitvijo nevladnih organizacij, starševskih in učiteljskih združenj ter 
usklajevanjem z nacionalnimi in mednarodnimi pobudami in politiko za otrokove 
pravice; 

37. poziva države članice, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti 
otroškega varstva, kar otrokom omogoči močan temelj za njihovo prihodnost in je hkrati 
v pomoč staršem, zlasti kar delo mater – zmanjšanje revščine mater in posledično tudi 
otrok. 

38. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja v boju proti škodljivosti 
alkohola za ženske in otroke: 

a) z zagotavljanjem boljših informacij ženskam o motnjah razvoja zarodka zaradi 
uživanja alkohola,
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b) z ustreznimi zdravstvenimi in svetovalnimi storitvami za ženske, ki imajo težave z 
alkoholom med nosečnostjo in po njej, ter za ženske in otroke družin s težavami z 
alkoholom in uporabo prepovedanih snovi, 

c) s sprejetjem strožjih predpisov o oglaševanju alkoholnih pijač in sponzoriranju 
športnih prireditev s strani industrije alkohola v obliki prepovedi oglaševanja med 
6. in 21. uro ter s prepovedjo alkoholnih oglasov otroško vsebino (računalniške 
igrice, risanke), da otroci ne bi oblikovali pozitivne podobe o alkoholu, ter

d) s prepovedjo alkoholnih pijač, ki se po obliki le malo razlikujejo od sladkarij ali 
igrač, saj otroci ne znajo razlikovati med alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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