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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt förslag till resolution:

A. Rätten till utbildning och kultur är viktig för barns värdighet.

B. Barns rättigheter måste beaktas och respekteras på alla platser för utbildning, kultur och 
föreningsliv där de vistas under uppväxten.

C. Skolan är inte bara en plats för undervisning utan också en plats där man skaffar sig 
praktiska färdigheter och kulturell kompetens.

D. Det fulla utövandet av barns rättigheter är kulmen på en gradvis fortskridande utveckling 
som gör dem till självständiga och ansvarstagande människor.

E. Det är viktigt att beakta rättigheterna för barn med svårigheter i skolan och framför allt att 
ta fram pedagogiska metoder som är anpassade till deras behov.

F. Det finns ett brådskande behov av ökade insatser för att förbättra skolgången för 
funktionshindrade elever i syfte att underlätta deras integration i samhället.

1. Europaparlamentet välkomnar strategin för att främja och skydda barns rättigheter i 
samband med EU:s åtgärder. Den utgör en garanti för ett verkningsfullt skydd för barns 
rättigheter och förebygger ekonomiskt utnyttjande och alla former av missförhållanden 
inom ramen för de åtaganden EU har gjort för att följa de grundläggande rättigheterna 
inklusive barns rättigheter.

2. Europaparlamentet understryker att alla former av utestängning, diskriminering och våld 
mot barn måste förhindras.

3. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att inrätta konkreta projekt som 
telefonjourer som garanterar gratis tillgång till hjälp på alla officiella språk.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att stärka det europeiska forumet för barns 
rättigheter, diskussions- och arbetsplattformen på Internet, kommissionens 
avdelningsövergripande arbetsgrupp samt tillsättningen av en samordnare för barns 
rättigheter i syfte att förbättra situationen för barn i hela världen.

5. Europaparlamentet uppmanar EU att genom information och rekommendationer aktivt 
verka för att öka kännedomen om konventionen om barnets rättigheter inom och utanför 
unionen.

6. Europaparlamentet understryker att rätten till utbildning är en grundförutsättning för barns 
samhällsutveckling och att alla barn måste ges tillgång till utbildning på grundval av deras 
individuella färdigheter samt oberoende av etnisk bakgrund, samhällsbakgrund eller 
familjeförhållanden.
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7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa utbytesprogram för lärare och 
elever med länder utanför EU, särskilt länder i Mellanöstern och utvecklingsländer, samt 
att sprida och främja barns rättigheter, med tyngdpunkten på rätten till utbildning och 
jämställdhet mellan könen.

8. Europaparlamentet anser att barn bör ha tillgång till utbildning oberoende av sin egen 
och/eller sina föräldrars ställning. Det är viktigt att invandrar- och/eller flyktingbarn ges 
möjlighet att gå i skolan.

9. Europaparlamentet hänvisar till målsättningarna i Barcelonaprocessen om alla barns rätt 
till lika utveckling och tillräckliga möjligheter till omsorg.

10. Europaparlamentet påpekar att barn som tar hand om föräldrar eller syskon med särskilda 
behov bör ha rätt till särskilt riktat stöd.

11. Europaparlamentet understryker att personer som arbetar inom barnomsorgen behöver 
kontinuerlig fortbildning av hög kvalitet, goda arbetsförhållanden och skälig lön för att 
omsorgen skall präglas av kontinuitet och en hög standard.

12. Europaparlamentet erinrar om att samhället, i synnerhet föräldrar och lärare, måste göras 
delaktigt i att öka kännedomen om barns rättigheter och underlätta utövandet av dessa.

13. Europaparlamentet påpekar att barn och ungdomar utnyttjas inom mode, musik, film och 
idrott.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta åtgärder som ger ett 
adekvat skydd mot våld på Internet och i audiovisuella medier.

15. Europaparlamentet betonar behovet av ökade satsningar på barnkultur genom 
EU-programmen Media och Kultur och uppmanar rådet och kommissionen att genom 
nyskapande projekt på ett barnvänligt sätt väcka intresse för europeisk kultur och 
europeiska språk samt tidigt stimulera barns kunskapstörst. Samtidigt understryker 
parlamentet vikten av medieundervisning, för att man med hjälp av pedagogiskt innehåll 
skall främja en mera medveten användning av de olika medierna.

16. Europaparlamentet anser att EU behöver ett enhetligt system för klassificering och 
märkning i samband med försäljning och spridning av audiovisuella medietjänster och 
videospel till minderåriga, så att det europeiska systemet kan fungera som förebild för 
länder utanför EU.

17. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör öka sina insatser för att skydda barn 
som är missgynnade i flera avseenden eller som är särskilt utsatta, bland annat genom att 
se till att tjänster av hög kvalitet finns att tillgå till rimligt pris. Det behövs lämpliga 
kontrollmekanismer för att upptäcka och stödja barn i farozonen.
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18. Mot bakgrund av antagandet av det nya direktivet för audiovisuella medietjänster1

uppmanar Europaparlamentet rådet och kommissionen att förbjuda barnpornografi och 
våld mot barn i alla audiovisuella medier.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som krävs 
för att skydda ungdomar från de skadliga effekterna av alkohol och olaglig narkotika.

20. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att förena sina resurser och 
projekt för att genomföra denna strategi.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med stöd av europeiska program så 
snart som möjligt kraftigt minska barnfattigdomen och sätta upp riktmärken, och att 
samtidigt erbjuda alla barn samma möjligheter oberoende av deras sociala ursprung.

22. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att fastställa konkreta former för 
regelbundet utbyte av erfarenheter och att i samband med insamlandet av uppgifter om 
barns rättigheter utforma bedömningskriterier som möjliggör objektiva jämförelser, 
samtidigt som hänsyn tas till de heterogena strukturerna i olika länder.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i det fortsatta 
arbetet med informationsstrategin om barns rättigheter och stödet till informationsnätverk 
för barn, se till att det tas fram material som gör det möjligt för barnen att, genom 
personlig kontakt och där de befinner sig, få information av hög kvalitet som är särskilt 
utformad för barn.

24. Europaparlamentet framhåller att rätten till läkarvård för barn och ungdomar är avgörande 
för att de skall växa och utvecklas ordentligt.

25. Europaparlamentet erinrar om att inrättningar för utbildning och kultur är platser där barn 
bör kunna utöva sina rättigheter fullt ut, samtidigt som de respekterar sina skyldigheter.

26. Europaparlamentet understryker att skolundervisning och kulturell fostran förbereder 
barnet på dess roll i samhället som fri och ansvarstagande medborgare.

27. Europaparlamentet understryker att kultur och utbildning är två viktiga faktorer som 
bidrar till barns utveckling genom att stärka deras personlighet, skärpa deras sinnen och 
stimulera deras fantasi och kreativitet.

28. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta sina 
insatser för barn som misslyckas i skolan genom nyskapande grepp och utveckling av 
lämpliga pedagogiska metoder.

29. Europaparlamentet rekommenderar också kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka funktionshindrade elevers särskilda behov och möjligheten till individuellt 
anpassad skolgång som främjar barnens integrering i samhället.

  
1 Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, den 13 december 2006, om förslaget till ändring av 
rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (P6_TA(2006)0559).
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