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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että lasten oikeuksia on edistettävä entistä voimakkaammin EU:n poliittisissa 
vuoropuheluissa, ihmisoikeusvuoropuheluissa ja neuvotteluissa EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa sekä toimissa, jotka EU ja sen jäsenvaltiot toteuttavat Yhdistyneiden 
Kansakuntien ihmisoikeuksia koskevissa puitteissa;

2. kehottaa komissiota valtavirtaistamaan lasten oikeudet, kun se laatii lainsäädäntöä ja 
muuta kuin lainsäädäntöä koskevia toimia EU:n sisä- ja ulkopolitiikassa, sekä 
erityisesti edistämään ulkoisia hankkeita ja toimia lapsikaupan, lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lapsityövoiman käytön ja lasten 
aseellisissa selkkauksissa käytön torjumiseksi sekä toimissa lasten köyhyyden 
torjumiseksi ja koulutuksen ja perusterveydenhuollon yleisen saatavuuden 
edistämiseksi;

3. on tyytyväinen Saksan ehdotukseen uusista EU:n suuntaviivoista lasten oikeuksien 
suojelemiseksi ja edistämiseksi; korostaa, että on tärkeää koordinoida neuvoston 
tulevia suuntaviivoja ja komission ehdottamaa strategiaa sekä kannustaa molempia 
toimielimiä hyväksymään täydentävän lähestymistavan lasten oikeuksien suojeluun;

Syntymän rekisteröinti

4. tunnustaa jokaisen lapsen oikeuden tulla rekisteröidyksi syntymän yhteydessä, jolloin 
hänen olemassaolonsa ja hänen oikeutensa saada kansalaisuus ja identiteetti 
tunnustetaan laillisesti riippumatta sukupuolesta ja etnisestä alkuperästä tai 
vanhempien kansalaisuudesta tai asemasta pakolaisena, maahanmuuttajana tai 
turvapaikan hakijoina;

5. tunnustaa, että syntymätodistus auttaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä tai 
henkilöllisyyttään koskevasta epävarmuudesta johtuvilta oikeuksien loukkaamisilta; 
katsoo, että luotettavalla syntymärekisterillä torjutaan lapsilla ja heidän elimillään 
käytävää kauppaa, hillitään laitonta adoptiota sekä lasten iän liioittelemista varhaista 
avioliittoa varten, joutumista asepalvelukseen alaikäisenä, seksuaalista hyväksikäyttöä, 
lapsityövoiman käyttöä1 sekä alaikäisten oikeudellista kohtelua aikuisina;

6. painottaa, että rekisteröimättömien lasten ”näkymättömyys” lisää heidän 
haavoittuvuuttaan ja sen todennäköisyyttä, että heidän oikeuksiensa loukkaamiset 
jäävät huomiotta;

7. pahoittelee sitä, että joissakin maissa syntymien rekisteröinnissä esiintyy sukupuolista 
syrjintää, kaikki voimassa olevat lait ja käytännöt eivät ole kaikkinaisen naisiin 

                                               
1 Lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 32 (1) kohdan määritelmän mukaisesti.
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kohdistuvan syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen mukaisia ja syrjintä 
käsittää yksinhuoltajaäitien lasten rekisteröinnistä kieltäytymisen, äidin kansallisuuden
kieltämisen sekä syrjintää niiden tyttöjen rekisteröinnissä jotka eivät ole käyneet 
koulua, silloin kun rekisteriin pääsy perustuu koulujärjestelmään;

8. kehottaa komissiota sekä lasten oikeuksia puolustavia ja humanitaarista apua 
toimittavia järjestöjä liittymään toimintaan tietoisuuden lisäämiseksi tarpeesta 
rekisteröidä syntymät kolmansissa maissa; huomauttaa, että syntymätodistuksen 
puuttuminen voi estää lapsen mahdollisten perintöoikeuksien tunnustamisen ja estää 
saamasta koulutusta, terveydenhoitoa ja materiaalista apua valtiolta; kehottaa 
edistämään toimia, joilla varmistetaan, että palveluja tarjotaan kaikille, kunnes 
virallinen rekisteröinti voidaan toteuttaa;

9. kehottaa komissiota kannustamaan valtioita perustamaan kansallisella ja kylätasolla
pysyviä rekisteröintijärjestelmiä, jotka ovat maksutta koko väestön saatavilla, 
syrjäisten alueiden asukkaat mukaan luettuina, muun muassa järjestämällä tarvittaessa 
liikkuvia rekisteröintiyksiköitä, antamalla tarkoituksenmukaista koulutusta 
väestörekisterinpitäjille ja myöntämällä riittävät varat näiden aloitteiden
rahoittamiseen;

10. kehottaa komissiota toteuttamaan tutkimuksen ja kokoamaan sukupuolen ja iän 
perusteella jaoteltuja tietoja seurantaa varten;

11. kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan syntymien 
rekisteröintiä edistävien toimien tehokkaaksi koordinoimiseksi, erityisesti 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja siihen kuuluvien virastojen kanssa, jotta päästäisiin 
sopimukseen yhteisestä toimintasuunnitelmasta, jolla edistetään tehokkaita toimia 
maailmanlaajuisesti;

Lapset aseellisissa konflikteissa

12. painottaa huomattavaa tarvetta panna täytäntöön lapsia aseellisten selkkauksien 
yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat;

13. kehottaa kaikkia valtioita, jotka eivät ole vielä tehneet niin, ratifioimaan kiireellisesti 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaiset pöytäkirjat;

14. kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita kannustamaan toimia, joilla estetään 
lasten osallistuminen aseellisiin konflikteihin, ja kehottaa lasten oikeuksia puolustavia
sekä humanitaarista apua toimittavia järjestöjä toteuttamaan tiedotuskampanjoita 
lasten oikeuksista ja auttamaan lapsia palaamaan kouluun tai pysymään koulussa;
huomauttaa, että lasten pakotetun taikka vapaaehtoisen aseellisiin ryhmittymiin
osallistumisen perimmäinen syy on muiden selviytymisvaihtoehtojen puuttuminen, ja 
kehottaa siksi jäsenvaltioita antamaan tukensa lapsiväestön elinoloja edistäville 
toimille;

15. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön kansalliseen lainsäädäntöönsä ja tutkimaan, asettamaan syytteeseen ja 
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rankaisemaan kaikkia niitä, jotka ovat värvänneet laittomasti lapsia armeijaan tai 
aseellisiin ryhmittymiin tai käyttäneet heitä aktiivisesti konfliktitilanteissa, jotta 
varmistettaisiin kaikin mahdollisin keinoin, että rankaisemattomuuden käytäntö 
saadaan loppumaan näiden rikosten yhteydessä;

16. pitää tervetulleina lasten suojelemiseksi laittomalta värväämiseltä armeijaan tai 
aseellisiin ryhmittymiin vuonna 2006 tehtyjä Pariisin sitoumuksia, joilla saatettiin ajan 
tasalle vuoden 1997 Kapkaupungin periaatteet, ja kehottaa kaikkia valtioita 
hyväksymään ne;

17. kehottaa komissiota tiukentamaan asekaupan, erityisesti lasten käyttöön soveltuvien 
kevyiden aseiden kaupan, valvontaa;

18. vaatii, että lapset poistetaan välittömästi aseellisista ryhmittymistä tai armeijoista, 
vaikka rauhaa ei olisikaan virallisesti julistettu;

19. panee merkille, että kansalaisjärjestöt kehittävät sotaa käyviä tahoja, myös ei-
valtiollisia tahoja, vastaan ennaltaehkäiseviä toimia taivuttaakseen ne luopumaan
lasten käyttämisestä sotilaina; toteaa, että tällaisilla toimilla on saavutettu menestystä 
ja kehottaa komissiota tukemaan niitä;

20. katsoo, että tarvitaan toimia sen varmistamiseksi, että lapsia, joilta on riistetty vapaus, 
kohdellaan kansainvälisen humanitaarisen ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
ottamalla huomioon heidän erityisasemansa lapsina, ja sen kieltämiseksi, että lapsia 
pidetään vangittuina aikuisten kanssa, paitsi kun on kyse vanhemmista ja heidän 
pienistä lapsistaan; korostaa tarvetta edistää koulutusohjelmilla oikeus- ja 
poliisilaitosten virkailijoiden ja työntekijöiden tiedon tasoa maissa, joissa on havaittu 
poikien tai tyttöjen käyttöä lapsisotilaina;

21. painottaa tarvetta kohdella lapsia nuoriso-oikeuden säännösten mukaisesti sekä 
tarvetta etsiä vaihtoehtoja oikeudenkäynneille; vaatii erityisiä nuorisosyyttäjiä ja 
sosiaalilainsäädännön alalla toimivia asianajajia avustamaan lapsia oikeudessa; 
kehottaa perustamaan totuus- ja sovintokomissioita;

22. vaatii entisten lapsisotilaiden ja muiden aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten 
sopeuttamista yhteiskuntaan, fyysistä, sosiaalista ja psykologista kuntouttamista, 
yhdistämistä omiin perheisiin, vaihtoehtoista huolenpitoa niistä, joita ei voida yhdistää 
perheisiinsä, tukiopetuksen antamista kouluissa ja tietojen levittämistä HIV/AIDSista; 
korostaa tarvetta korjata erityiset puutteet tyttösotilaiden sopeuttamisessa 
yhteiskuntaan, sillä tytöt ovat toisinaan sosiaalisesti hyljeksittyjä ja syrjäytyneitä, 
osoittamalla erityisresursseja koulutusta, seksuaaliterveyttä, psykologista tukea ja 
perheneuvontaa koskevien ohjelmien käynnistämiselle;

23. on huolestunut vaikeuksista, joita esiintyy lapsisotilaiden sosiaalisen sopeuttamisen 
ohjelmissa, ja vaatii ennaltaehkäiseviä toimia;

24. korostaa jäsenvaltioiden tarvetta ryhtyä yhteisiin diplomaattisiin toimiin aina kun
saadaan tietää lasten värväämisestä sotilaallisiin yksiköihin tai aseellisiin ryhmiin;
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Maahanmuuttajalapset, pakolaislapset ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneet lapset

25. korostaa sosiaalisten peruspalvelujen palauttamisen merkitystä, jotta siirtymään 
joutuneista alaikäisistä voidaan huolehtia tehokkaasti; korostaa, että veden ja ruoan 
saatavuuden lisäksi on turvattava alaikäisille ja äideille terveydenhuolto, mukaan 
luettuna seksuaali- ja lisääntymisterveyden peruspalvelut;

26. kiinnittää huomiota koulutuksen merkitykseen ja siihen, että koulutuksen pitäisi olla 
tasa-arvoista eikä sen yhteydessä saisi käyttää väkivaltaa eikä ruumiillista kuritusta; 
kehottaa komissiota osoittamaan tarvittavat resurssit kaikkinaisen väkivallan, 
erityisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön, 
ehkäisemiseksi pakolaisyhteisöissä käynnistämällä alaikäisille tytöille ja pojille 
suunnattuja koulutus- ja tiedotusohjelmia sukupuoliasioista, ihmisoikeuksista, 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, naisten sukupuolielinten silpomisesta ja
HIV/Aidsista;

27. korostaa, että Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa on 
ristiriitaa lainsäädännön vaatimusten ja tosiasiallisen käytännön välillä ja että tavoissa, 
joilla pakolaisen aseman saaneita lapsia kohdellaan eri jäsenvaltioissa, on edelleen 
valtavan suuria eroja;

28. painottaa sitä tosiseikkaa, että viisi prosenttia turvapaikanhakijoista on ilman huoltajaa 
saapuneita alaikäisiä, mikä tarkoittaa sitä, että ilman huoltajaa saapuneille lapsille on 
nimettävä hyvin koulutettuja laillisia holhoojia, jotka huolehtivat heidän eduistaan sen 
jälkeen kun he ovat saapuneet isäntämaahan; kehottaa parantamaan lasten elinoloja 
vastaanottokeskuksissa; pahoittelee lapset huomioon ottavien turvapaikkamenettelyjen 
puuttumista;

29. huomauttaa, että monet vaaroista, jotka uhkaavat pakolaislapsia, koskevat myös lapsia, 
joiden on ollut pakko siirtyä asuinalueiltaan oman maansa rajojen sisällä;

30. painottaa, että lapset pitäisi palauttaa alkuperämaahansa ainoastaan silloin, kun heidän 
turvallisuutensa on varmistettu, ja painottaa perheiden jäljittämisen ja yhdistämisen 
tarvetta; korostaa, että lasten palauttaminen on kiellettävä, jos on olemassa vaara, että 
heille aiheutuu vakavaa vahinkoa esimerkiksi lapsityövoiman käytön, seksuaalisen 
hyväksikäytön taikka väkivallan takia tai heitä uhkaa sukupuolielinten silpominen, 
sosiaalinen syrjäytyminen taikka aseelliseen konfliktiin joutuminen;

31. painottaa tarvetta parantaa tietojen keruuta sellaisista lapsista, jotka hakevat 
turvapaikkaa tai oleskelevat laittomasti toisen valtion alueella, mutta eivät hae 
turvapaikkaa, turvapaikkamenettelyjen tuloksista ja näiden lasten tulevaisuudesta sen 
jälkeen kun heidän turvapaikkahakemuksestaan on tehty lopullinen myönteinen tai 
kielteinen päätös sen varmistamiseksi, että tällaiset lapset eivät jää järjestelmän 
ulkopuolelle tai joudu rikoksen uhreiksi;

32. korostaa maastamuuton kielteisiä vaikutuksia ja maasta muuttaneiden vanhempien 
alkuperämaahansa jättämien lasten epävarmaa tilannetta; korostaa, että on 
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varmistettava kyseisten lasten kattava hoito, sopeuttaminen ja koulutus sekä perheiden 
yhdistäminen aina, kun se on mahdollista;

33. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin ihmissalakuljetukseen sekä 
lapsikauppaan syyllistyneitä järjestäytyneitä rikollisryhmiä vastaan;

34. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan tuhannet katulapset ja kerjäämään 
pakotetut lapset vakavaksi sosiaaliseksi ja ihmisoikeuksia koskevaksi ongelmaksi ja
vaatii ryhtymään toimiin asian ratkaisemiseksi; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön seuraamuksia niitä tahoja vastaan, jotka ovat vastuussa siitä, että 
lapset joutuvat alentumaan kerjäläisiksi;

Lapset hätätilanteissa ja kriisien jälkeisissä tilanteissa ja lapsityövoiman hyväksikäytön
uhreiksi joutuneet lapset

35. kehottaa ottamaan huomioon EY:n humanitaarisessa avussa lasten ja heidän 
perheidensä erityistarpeet sekä lasten oikeudet hätätilanteissa, kriisitilanteissa ja 
kriisien jälkeisissä tilanteissa; erityisesti niiden alaikäisten tarpeet, jotka ovat 
suurimman uhan alaisina tällaisessa tilanteessa, kuten vammaiset lapset, sukupuolisen 
väkivallan uhrit, orvot ja yksinäiset alaikäiset;

36. kehottaa komissiota kehittämään ennaltaehkäiseviä toimia ja tietoa siitä, miten toimia 
hätätilanteissa riskialueilla, ja painottamaan tässä yhteydessä erityisesti alaikäisten ja 
heidän hoidostaan vastaavien viranomaisten koulutusta;

37. korostaa hätätoimenpiteiden merkitystä jatkuvuuden kannalta ja että niillä on luotava 
perusta kyseisten alueiden elpymiselle ja kehittämiselle, ja että erityisesti on 
huolehdittava alaikäisistä ja naisista;

38. korostaa, että lukkiutuneiden konfliktien lopullisen ratkaisun puute saa aikaan
tilanteen, jossa kyseisillä alueilla laiminlyödään oikeusvaltioperiaatetta ja tehdään 
ihmisoikeusrikkomuksia, ja että tämä muodostaa huomattavan esteen sen 
varmistamiselle, että lasten kaikkia oikeuksia kunnioitetaan; kehottaa ryhtymään 
toimiin lasten ja heidän perheidensä erityistarpeiden täyttämiseksi lukkiutuneiden 
konfliktien alueilla;

39. kehottaa komissiota integroimaan koulutustoimet paremmin humanitaariseen 
politiikkaansa ja toimintasuunnitelmiinsa sekä kehitysyhteistyöpolitiikkaansa;

40. kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään humanitaariseen politiikkaansa ja 
kauppapolitiikkaansa toimia lapsityövoiman käytön torjumiseksi;

41. kehottaa komissiota ottamaan huomioon hätätilanteissa toteutettavissa humanitaarisen 
avun toimissaan naisten keskeisen roolin ja heidän kykynsä organisoida ja kehittää 
jälleenrakennus- ja hätäapua, joka on suunnattu uhreille, erityisesti lapsille;
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Lapset ja demokratia

42. korostaa lasten oikeutta kasvaa vapaassa ja avoimessa yhteiskunnassa, jossa 
ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta kunnioitetaan ja jossa kuolemantuomioita ei enää 
anneta, varsinkaan alaikäisille;

43. korostaa, että lasten asema epädemokraattisissa valtioissa on erittäin uhanalainen ja 
kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota tähän ihmisryhmään;

44. kehottaa komissiota pohtimaan lasten ja nuorten poliittisen tietoisuuden lisäämistä 
EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa demokratia on rajoitettua, jotta nuorista voi 
kehittyä poliittisesti tiedostavia kansalaisia;

45. kehottaa komissiota korostamaan sen merkitystä, että nuoret voivat ilmaista 
mielipiteensä vapaaehtoisesti (poliittisissa) nuorisojärjestöissä;

Lapset ja rikollisuus

46. korostaa, että valtioiden on estettävä lapsien käyttäminen rikoksiin ja ryhdyttävä 
tehokkaisiin oikeustoimiin niitä vastaan, jotka käyttävät tai hyödyntävät lapsia 
rikollisiin tarkoituksiin;

47. kehottaa komissiota antamaan kaikille valtioille tarvittavaa apua sen varmistamiseksi, 
että kaikenlainen pedofilia torjutaan nopeasti ja tehokkaasti;

48. kehottaa valtioita tekemään kaikkensa tehostaakseen toimia kotiin ja kouluun liittyvän
väkivallan ja hyväksikäytön käsittelemiseksi tehokkaammin.
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