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FORSLAG

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

1. understreger behovet for i højere grad at prioritere fremme af børns rettigheder i EU's 
politiske drøftelser, menneskerettighedsdrøftelser og konsultationer med tredjelande og 
i EU's og medlemsstaternes foranstaltninger som led i FN's menneskerettighedstiltag;

2. opfordrer Kommissionen til at indarbejde børns rettigheder i lovgivningsmæssige og 
ikke-lovgivningsmæssige retsakter i EU's politikker både indadtil og udadtil og navnlig 
til at fremme eksterne projekter og foranstaltninger til bekæmpelse af handel med børn 
og vold mod og seksuel udnyttelse af børn, til udryddelse af børnearbejde og anvendelse 
af børn i væbnede konflikter samt foranstaltninger til bekæmpelse af børnefattigdom og 
fremme af universel adgang til uddannelse og grundlæggende sundhedsydelser;

3. glæder sig over Tysklands forslag om nye EU-retningslinjer for beskyttelse og fremme 
af børns rettigheder; understreger betydningen af at samordne de kommende 
retningslinjer fra Rådet og den strategi, som Kommissionen har foreslået, og opfordrer 
begge institutioner til at vedtage en supplerende strategi for beskyttelse af børns 
rettigheder;

Fødselsregistrering

4. erkender, at ethvert barn har ret til at blive registreret ved fødslen som en retlig 
anerkendelse af dets eksistens og dets ret til at få tildelt et statsborgerskab og en 
identitet, uanset køn eller etnisk oprindelse eller forældrenes nationalitet eller status som 
flygtninge, immigranter eller asylansøgere;

5. anerkender, at en fødselsattest bidrager til at beskytte barnet mod krænkelser af dets 
rettigheder på grundlag af tvivl omkring dets alder eller identitet; mener, at pålidelige 
fødselsregistreringssystemer hindrer handel med børn og deres organer, dæmmer op for  
ulovlig adoption og forhindrer, at børns alder overdrives med henblik på tidligt 
ægteskab, militærets rekruttering af mindreårige, seksuel udnyttelse af børn, 
børnearbejde1 og domstolenes behandling af mindreårige som voksne;

6. fremhæver, at ikke-registrerede børns "usynlighed" gør disse børn mere sårbare og øger 
risikoen for, at deres rettigheder krænkes, uden at det bemærkes;

7. beklager, at der i nogle lande udøves forskelsbehandling på grund af køn ved 
registrering af fødsler og anvendes love og praksisser, der er i strid med konventionen 
om afskaffelse af alle former for forskelsbehandling af kvinder, og som fører til afslag 
på registrering for enlige mødre, afvisning af moderens nationalitet og 
forskelsbehandling i forbindelse med registrering af piger uden skoleuddannelse, når 
adgang til registrering er baseret på uddannelsessystemet;

                                               
1 Defineret i artikel 32, stk. 1, i konventionen om Barnets Rettigheder.
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8. opfordrer Kommissionen samt børnerettigheds- og humanitære bistandsorganisationer
til i fællesskab at søge at øge bevidstheden om behovet for fødselsregistrering i 
tredjelande; bemærker, at det, hvis der ikke foreligger en fødselsattest, vil kunne 
forhindre barnet i at få anerkendt arverettigheder og få adgang til uddannelse, 
sundhedstjenester og materiel bistand fra staten; opfordrer til fremme af 
foranstaltninger, der skal sikre universel adgang til sådanne tjenester, indtil den 
officielle registrering har fundet sted;

9. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til på nationalt plan og helt 
ned til landsbyplan at etablere permanente registreringssystemer, der er gratis for hele 
befolkningen, herunder de borgere, der er bosat i afsides beliggende områder ved i 
områder, hvor det er hensigtsmæssigt, at oprette bl.a. mobile registreringsenheder, 
tilbyde relevant undervisning af civile registratorer og tildele tilstrækkelige midler til at 
finansiering af disse initiativer;

10. opfordrer Kommissionen til at gennemføre forskning og indsamle køns- og 
aldersspecifikke oplysninger med henblik på at give mulighed for overvågning;

11. opfordrer Fællesskabets institutioner og medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på 
at sikre effektiv samordning af politikker til fremme af fødselsregistrering, især med 
inddragelse af FN og afhængige agenturer, med det formål at nå til enighed om en 
fælles dagsorden, der fremmer en effektiv indsats på verdensplan;

Børn i væbnede konflikter

12. understreger det presserende behov for at gennemføre EU's retningslinjer om børn i 
væbnede konflikter;

13. opfordrer alle stater, der endnu ikke har ratificeret FN’s konvention om barnets 
rettigheder og de valgfrie protokoller hertil, til hurtigt muligt at gøre dette;

14. opfordrer indtrængende Fællesskabets institutioner og medlemsstaterne til at tilskynde 
til vedtagelse af tiltag med henblik på at forebygge indblanding af børn i væbnede 
konflikter og opfordrer børnerettigheds- og humanitære bistandsorganisationer til at 
gennemføre en oplysningskampagne om børns rettigheder og hjælpe dem til at vende 
tilbage til eller blive i skolen; påpeger, at den grundlæggende årsag til, at børn - frivilligt 
eller under tvang - rekrutteres af bevæbnede grupper er, at der ikke er nogen anden 
mulighed for overlevelse, og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at 
fremme foranstaltninger til forbedring af børns levevilkår;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage Rom-statutten for Den 
Internationale Straffedomstol i deres nationale lovgivning og til at undersøge, 
retsforfølge og straffe alle, der uretmæssigt har rekrutteret børn i væbnede styrker eller 
grupper eller brugt dem til at deltage aktivt i konflikter for at sikre, at der gøres enhver 
mulig indsats for at sætte en stopper for straffriheden med hensyn til sådanne kriminelle
handlinger;

16. glæder sig over vedtagelsen af de forpligtelser, der blev indgået i Paris i 2006 med 
henblik på at beskytte børn mod at blive ulovligt rekrutteret eller brugt af væbnede 



AD\677863DA.doc 5/9 PE 388.588v03-00

DA

styrker eller grupper som en opdatering af de principper, der vedtoges i Cape Town i 
1997, og opfordrer indtrængende alle stater til at vedtage disse forpligtelser;

17. opfordrer Kommissionen til at skærpe kontrollen med våbenhandel, navnlig handel med 
lette våben, der kan anvendes af børn;

18. kræver, at børn øjeblikkeligt fjernes fra væbnede grupper eller styrker, selv om der ikke 
er afgivet nogen formel fredserklæring;

19. bemærker, at visse ngo'er er i gang med at træffe forebyggende foranstaltninger over for 
stridende parter, herunder ikke-nationale parter, med henblik på at overtale dem til at
undlade at bruge børn som soldater; bemærker, at disse foranstaltninger til en vis grad er 
effektive, og opfordrer Kommissionen til at støtte dem;

20. mener, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre, at børn, der har fået 
frataget deres frihed, bliver behandlet i overensstemmelse med humanitær folkeret og de 
internationale regler om menneskerettigheder under hensyntagen til deres særlige status 
som børn, og for at forbyde, at børn sættes i fængsel sammen med voksne, undtagen 
hvis der er tale om forældre med små børn; understreger i denne henseende behovet for 
at fremme uddannelsesprogrammer med henblik på at øge bevidstheden om dette 
spørgsmål hos ansatte og personale inden for retsvæsenet og politiet i lande, hvor man 
har konstateret anvendelse af drenge eller piger som børnesoldater;

21. understreger, at det er nødvendigt at behandle børn i overensstemmelse med 
ungdomsretsplejen og finde alternativer til retsprocedurer; opfordrer til, at der anvendes 
særlige offentlige anklagere og advokater, der beskæftiger sig med sociallovgivning,
med henblik på at bistå børn i retten; kræver, at der nedsættes sandheds- og 
forsoningskommissioner;

22. kræver, at tidligere børnesoldater og andre børn, der har været berørte af væbnede 
konflikter, reintegreres og rehabiliteres socialt, fysisk og psykisk, at disse børn 
genforenes med deres familier eller, hvis dette ikke er muligt, tilbydes alternativ pleje, 
at børnene tilbydes uddannelseskurser for at komme op på et passende niveau, og at der 
sørges for oplysning om hiv/aids; understreger behovet for at gøre fornuftige specifikke 
fremskridt i reintegrationen af pigesoldater, der undertiden er socialt udstødte og 
marginaliserede, ved at stille særlige ressourcer til rådighed til etableringen af 
programmer for uddannelse, seksuel sundhed, psykologisk bistand og familiemægling;

23. er bekymret over de vanskeligheder, der er opstået i visse programmer for social 
reintegration af børnesoldater, og opfordrer til omgående og forebyggende tiltag;

24. understreger behovet for, at medlemsstaterne træffer fælles diplomatiske 
foranstaltninger, når det rapporteres, at børn rekrutteres til militære enheder eller 
væbnede grupper;

Indvandrerbørn, flygtningebørn og internt fordrevne børn

25. understreger betydningen af at genindføre grundlæggende sociale ydelser med henblik 
på effektiv pleje af fordrevne mindreårige, herunder ikke kun adgang til vand og mad, 
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men også adgang for mindreårige og mødre til medicinsk behandling, bl.a. 
tilvejebringelse af grundlæggende tjenesteydelser inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed;

26. henleder opmærksomheden på betydningen af uddannelse, som bør være ikke-
diskriminerende og uden anvendelse af vold eller fysisk afstraffelse; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at stille de ressourcer til rådighed, der er nødvendige 
for at forhindre alle former for vold i flygtningesamfund, navnlig kønsbestemt vold og 
seksuel udnyttelse, ved at indføre uddannelses- og oplysningsprogrammer, der 
henvender sig til både mindreårige piger og drenge, om kønsspørgsmål, 
menneskerettigheder, seksuel og reproduktiv sundhed, kønslig lemlæstelse af piger og 
hiv/aids;

27. understreger, at lovgivning og praksis med hensyn til gennemførelsen af europæiske 
asylinstrumenter ikke stemmer overens, og at der stadig er stor forskel på, hvordan børn 
med flygtningestatus behandles i de forskellige medlemsstater;

28. fremhæver, at 5 % af asylansøgerne er uledsagede mindreårige, hvilket tyder på, at der 
er behov for at udnævne veluddannede værger for uledsagede børn til varetagelse af 
disses interesser efter deres ankomst til værtslandet; kræver, at levevilkårene for børn på 
modtagelsescentre forbedres; er skuffet over, at der ikke tages hensyn til børnenes 
interesser i forbindelse med asylprocedurer;

29. bemærker, at mange af de risici, som flygtningebørn udsættes for, også gælder for børn, 
der er blevet fordrevet inden for grænserne af deres hjemland;

30. insisterer på, at børn kun bør sendes tilbage til deres oprindelsesland, hvis deres 
sikkerhed kan garanteres, og understreger behovet for opsporing af familie og 
familiesammenføring; understreger, at det ikke skal være lovligt at sende børn tilbage til 
deres oprindelsesland, hvis der er fare for, at de vil lide alvorlig skade, herunder i form 
af børnearbejde, seksuel udnyttelse, vold eller risiko for kønslig lemlæstelse af piger,
social udstødelse eller indblanding i væbnede konflikter;

31. understreger behovet for at forbedre indsamlingen af data om børn, der ansøger om 
flygtningestatus eller opholder sig ulovligt på en anden medlemsstats territorium uden at 
ansøge om flygtningestatus, om resultatet af asylprocedurer og om sådanne børns 
fremtid, efter at deres asylansøgning er blevet godkendt eller afslået, med henblik på at 
sikre, at sådanne børn ikke forsvinder ud af systemet eller bliver ofre for en forbrydelse;

32. fremhæver de negative konsekvenser af udvandring og den prekære situation for børn, 
der efterlades alene i deres hjemland af forældre, som er udvandret; understreger 
behovet for at sikre omfattende pleje, integration og uddannelse af sådanne børn samt 
genforening af familien, hvis det er muligt;

33. opfordrer medlemsstaterne til omgående at træffe foranstaltninger over for organiserede 
kriminelle grupper af menneskesmuglere og personer, der er ansvarlige for handel med 
børn;

34. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at anerkende problemet med tusinder 
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af gadebørn og børn, der er tvunget ud i tiggeri, som et alvorligt socialt spørgsmål og 
menneskerettighedsspørgsmål og kræver foranstaltninger, der kan løse dette problem; 
opfordrer samtidig medlemsstaterne til at indføre sanktioner over for de personer, der er 
ansvarlige for den nedværdigende situation, som børn, der tvinges til at tigge, befinder 
sig i;

Børn i nød, børn efter en krisesituation og børn, der er ofre for børnearbejde

35. opfordrer til, at der i forbindelse med Fællesskabets humanitære bistand tages hensyn til 
børns og deres familiers særlige behov og børns rettigheder i nødsituationer og i tiden 
efter en krise, navnlig rettighederne for de mindreårige, der udsættes for de største risici 
i sådanne situationer, såsom handicappede børn, ofre for kønsbestemt vold, forældreløse 
og uledsagede mindreårige;

36. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme mekanismer for forebyggende 
tiltag og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i nødsituationer i 
risikoområder, med særlig fokus på uddannelse af mindreårige og de myndigheder, der 
er ansvarlige for dem;

37. understreger behovet for nødforanstaltninger med henblik på at sikre kontinuitet og 
danne grundlag for genopretning og udvikling af de berørte områder med særlig fokus 
på pleje af mindreårige og kvinder;

38. understreger, at manglen på en endelig afslutning på fastkørte konflikter skaber en 
situation, hvor retsstatsprincippet ikke respekteres, og hvor der begås 
menneskerettighedskrænkelser i de pågældende områder, og at dette udgør en væsentlig 
hindring, når det gælder om at sikre og respektere alle barnets rettigheder; opfordrer til, 
at der træffes foranstaltninger med henblik på at opfylde børns og deres familiers 
særlige behov i områder med fastkørte konflikter;

39. opfordrer indtrængende Kommissionen til på mere effektiv vis at integrere 
uddannelsesforanstaltninger i sin humanitære politik og sine nødhjælpsprocedurer samt 
i sin politik for udviklingssamarbejde;

40. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at lade deres indsats på det 
humanitære område og inden for handelspolitikken omfatte foranstaltninger til 
bekæmpelse af børnearbejde;

41. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin humanitære bistand i nødsituationer at 
tage hensyn til den passende rolle for kvinder og deres evne til at organisere og varetage 
genopretning og nødhjælpsopgaver for de berørte parter med særlig fokus på børn;

Børn og demokrati

42. fremhæver børns ret til at vokse op i et frit og åbent samfund, hvor 
menneskerettighederne og ytringsfriheden respekteres, og hvor der ikke længere 
anvendes dødsstraf, navnlig over for mindreårige; 

43. understreger, at børn i ikke-demokratiske stater befinder sig i en meget prekær situation, 
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og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til denne gruppe;

44. opfordrer Kommissionen til at behandle spørgsmålet om børns og unges politiske 
bevidsthed i tredjelande, hvor der er begrænset demokrati, således at disse unge kan 
udvikle sig til politisk bevidste borgere;

45. opfordrer Kommissionen til at understrege betydningen af, at unge på frivillig basis kan 
give udtryk for deres holdning gennem (politiske) ungdomsorganisationer;

Børn og kriminalitet

46. understreger behovet for, at medlemsstaterne beskytter børn mod at blive brugt til 
kriminelle aktiviteter og træffer effektive retlige foranstaltninger over for personer, som 
bruger eller udnytter børn til kriminelle formål;

47. opfordrer Kommissionen til at stille den nødvendige bistand til rådighed for alle stater 
med henblik på at sikre, at alle typer pædofili bekæmpes omgående og effektivt;

48. opfordrer medlemsstaterne til at bestræbe sig på at forbedre metoderne til effektivt at 
håndtere vold og misbrug i hjemmet og i skolen.
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