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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de noodzaak om meer plaats in te ruimen voor de bevordering van de 
rechten van het kind in de politieke dialogen, mensenrechtendialogen en het overleg 
van de EU met derde landen en in de maatregelen die de EU en de lidstaten nemen in 
het kader van het mensenrechtenbeleid van de Verenigde Naties;

2. verzoekt de Commissie om aan de rechten van het kind een integrale plaats te geven in 
haar beleid wanneer zij communautaire wetgeving en niet-legislatieve acties 
voorbereidt, in het kader van zowel het interne als het externe beleid van de EU; dringt 
er met name op aan om externe projecten en acties te ondersteunen die gericht zijn op 
de bestrijding van de handel in kinderen en geweld tegen en seksueel misbruik van 
kinderen, of op de afschaffing van kinderarbeid en het tegengaan van het inzetten van 
kinderen in gewapende conflicten, alsook acties ter bestrijding van de armoede waarin 
kinderen leven en ter bevordering van de universele toegang van kinderen tot 
onderwijs en elementaire gezondheidszorg;

3. is ingenomen met het Duitse voorstel voor nieuwe richtsnoeren voor de bescherming 
en bevordering van de rechten van kinderen; beklemtoont het belang van coördinatie 
van de toekomstige richtsnoeren van de Raad en de door de Commissie voorgestelde 
strategie; dringt bij beide instellingen aan op complementariteit in hun aanpak van de 
bescherming van de rechten van het kind;

Geboorteregistratie

4. erkent het recht van elk kind om bij zijn/haar geboorte geregistreerd te worden, als 
wettelijke erkenning van zijn/haar bestaan en zijn/haar recht om een nationaliteit en 
een identiteit te verwerven, ongeacht zijn/haar geslacht of etnische oorsprong, 
nationaliteit of de status van zijn/haar ouders als vluchteling, immigrant of asielzoeker;

5. erkent dat geboorteakten helpen bij de bescherming van kinderen tegen schendingen 
van hun rechten die onzekerheden over hun leeftijd of identiteit uitbuiten; is van 
mening dat een betrouwbare geboorteregistratie de handel in kinderen en hun organen
bemoeilijkt, illegale adoptie beperkt en het onmogelijk maakt kinderen een foute 
leeftijd toe te schrijven met het doel ze op jonge leeftijd uit te huwelijken en ze op 
minderjarige leeftijd bij het leger in te lijven, seksueel uit te buiten, kinderarbeid1 te 
laten verrichten en ze gerechtelijk als volwassenen te laten behandelen;

6. benadrukt het feit dat de "onzichtbaarheid" van niet-geregistreerde kinderen hun 
kwetsbaarheid vergroot en ervoor zorgt dat schendingen van hun rechten onopgemerkt 
blijven;

                                               
1 gedefinieerd in artikel 32, lid 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
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7. betreurt het feit dat in bepaalde landen discriminatie naar geslacht bestaat bij de 
registratie van geboortes, waarbij er sprake is van wetten en praktijken die strijdig zijn 
met het Verdrag inzake de afschaffing van alle vormen van discriminatie tegen de 
vrouw, zoals ontzegging van het register aan alleenstaande moeders, ontkenning van 
de nationaliteit van de moeder en discriminatie bij de registratie van niet-schoolgaande 
meisjes in gevallen waarin de registratie in het kader van het onderwijssysteem 
plaatsvindt;

8. verzoekt de Commissie en de organisaties die zich bezighouden met de bescherming 
van de rechten van het kind en die zich inzetten voor humanitaire steunverlening
samen te werken om derde landen bewust te maken van het belang van 
geboorteregistratie; merkt op dat het ontbreken van een geboorteakte kan beletten dat 
kinderen eventuele erfrechten kunnen doen gelden en toegang krijgen tot onderwijs, 
gezondheidszorg of materiële steun die van staatswege wordt verstrekt; pleit voor het 
bevorderen van maatregelen om ervoor te zorgen dat deze diensten overal worden 
verstrekt, in afwachting van de voltooiing van het officiële registratieproces;

9. verzoekt de Commissie om de landen aan te zetten om permanente registratiesystemen
in te voeren, die van nationaal tot op dorpsniveau opereren en kosteloos beschikbaar 
zijn voor de gehele bevolking, ook voor personen die in afgelegen gebieden leven, 
door waar dat nodig mocht zijn onder andere mobiele registratie-eenheden ter 
beschikking te stellen, te zorgen voor een passende opleiding voor 
registratieambtenaren en voldoende middelen toe te wijzen om deze initiatieven te 
financieren;

10. verzoekt de Commissie om onderzoek te verrichten en naar geslacht en leeftijd 
gespecificeerde data te verzamelen om toezicht mogelijk te maken;

11. verzoekt de communautaire instellingen en de lidstaten hun inspanningen op te voeren 
om een daadwerkelijke coördinatie tot stand te brengen van de beleidsmaatregelen tot 
bevordering van de geboorteregistratie, in het bijzonder door de Verenigde Naties en 
de VN-agentschappen daarbij te betrekken, teneinde tot een gemeenschappelijke 
agenda te komen, hetgeen bevorderlijk zou zijn om een effectieve wereldwijde
oplossing van het probleem te bewerkstelligen;

Kinderen in gewapende conflicten

12. benadrukt dat het van cruciaal belang is de EU-richtsnoeren inzake kinderen en 
gewapende conflicten ten uitvoer te leggen;

13. verzoekt alle landen die dit nog niet gedaan hebben dringend het Verdrag inzake de 
rechten van het kind en de facultatieve protocollen te ratificeren;

14. verzoekt de communautaire instellingen en de lidstaten maatregelen te nemen om te 
voorkomen dat kinderen bij gewapende conflicten worden betrokken en roept de
organisaties die zich voor kinderbescherming inzetten en de humanitaire 
hulporganisaties op om een informatiecampagne te voeren over de rechten waarop 
kinderen aanspraak kunnen maken en hen te helpen om naar school terug te keren of 
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onderwijs te blijven volgen; wijst erop dat de oorzaken die aan de basis liggen van de 
(al dan niet gedwongen) rekrutering van kinderen in gewapende groeperingen 
hoofdzakelijk te vinden zijn in het gebrek aan een alternatieve manier om te overleven
en dringt er daarom bij de lidstaten op aan maatregelen te nemen om de 
levensomstandigheden van de kinderbevolking te bevorderen;

15. verzoekt alle lidstaten het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof op te 
nemen in hun nationale wetgeving en al degenen die op een onwettelijke manier 
kinderen hebben gerekruteerd in hun strijdkrachten of gewapende groeperingen of hen 
hebben gebruikt om actief deel te nemen aan conflictsituaties aan een gerechtelijk 
onderzoek te onderwerpen, te vervolgen en te straffen, om er op die manier voor te 
zorgen dat al het mogelijke wordt gedaan om de cultuur van straffeloosheid met 
betrekking tot deze misdaden te beëindigen;

16. is verheugd over de goedkeuring van de "Akkoorden van Parijs om kinderen te 
beschermen tegen onwettelijke rekrutering door gewapende strijdkrachten of groepen" 
van 2006 als een herziening van de "Beginselen van Kaapstad" uit 1997, en spoort alle 
landen aan deze ten uitvoer te leggen;

17. verzoekt de Commissie de wapenhandel strenger te controleren, met bijzondere 
aandacht voor lichte wapens die kunnen worden gebruikt door kinderen;

18. dringt aan op de onmiddellijke verwijdering van kinderen uit gewapende 
strijdkrachten of groepen, zelfs wanneer er geen formele vredesverklaring is;

19. merkt op dat sommige NGO's vroegtijdige en preventieve stappen ondernemen om
oorlogvoerende partijen, ook die welke uit het buitenland komen, te overtuigen geen 
kindsoldaten in te zetten; wijst erop dat deze acties een zeker succes kennen en 
verzoekt de Commissie om deze te ondersteunen;

20. is van mening dat maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
kinderen die beroofd zijn van hun vrijheid worden behandeld volgens de internationale 
humanitaire regelgeving en de regelgeving inzake mensenrechten, rekening houdend 
met hun specifieke status als kinderen, en de gezamenlijke opsluiting van kinderen en 
volwassenen te verbieden, behalve wanneer het gaat om ouders met kleine kinderen;
onderstreept in dit opzicht de noodzaak om vormingsprogramma's uit te voeren om 
politieagenten en personeel van de rechterlijke macht van de landen waar het gebruik 
van kindsoldaten is geconstateerd hiervan bewust te maken;

21. benadrukt dat kinderen moeten worden behandeld in overeenstemming met de regels 
voor de rechtsbedeling voor minderjarigen en dat alternatieven moeten worden 
gezocht voor gerechtelijke procedures; dringt aan op in jeugdzaken gespecialiseerde 
aanklagers en advocaten die actief zijn op het vlak van sociale wetgeving, om de 
kinderen in de rechtzaal bij te staan; roept op waarheids- en verzoeningscommissies op 
te richten;

22. dringt aan op de reïntegratie en sociale en psychologische rehabilitatie van gewezen 
kindsoldaten en andere kinderen die te lijden hebben gehad onder gewapende 
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conflicten, alsook op hereniging met hun familie, alternatieve zorgen voor degenen 
voor wie hereniging geen optie is en te zorgen voor inhaallessen en de verspreiding 
van informatie over hiv/aids; onderstreept de noodzaak specifieke maatregelen te 
nemen voor de problemen van meisjes die als soldaat hebben gediend, omdat zij 
dikwijls als paria's worden behandeld en sociaal gemarginaliseerd raken; is van 
oordeel dat daarbij de nodige middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor 
programma's op het gebied van onderwijs, seksuele gezondheid, psychologische 
ondersteuning en verzoening met de familie;

23. maakt zich zorgen over de moeilijkheden die geconstateerd zijn bij de programma's 
voor sociale reïntegratie van kindsoldaten en dringt aan op vroegtijdige en preventieve 
maatregelen;

24. onderstreept dat de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk diplomatieke actie 
moeten ondernemen telkens wanneer zij vernemen dat kinderen in legereenheden of 
andere gewapende groeperingen worden gerekruteerd;

Geïmmigreerde, gevluchte en ontheemde kinderen

25. benadrukt het belang van het herstel van de sociale basisdienstverlening om 
ontheemde minderjarigen effectief te kunnen opvangen, waaronder niet alleen de 
toegang tot water en voedsel dient te worden verstaan, maar ook de toegang tot 
medische zorg voor kinderen en moeders en de verstrekking van een 
basisdienstverlening in het belang van de seksuele en reproductieve gezondheid;

26. wijst op de belangrijke rol van onderwijs dat een egalitair karakter dient te hebben en 
waar geweld en lijfstraffen uit den boze zijn; dringt er bij de Commissie op aan de 
nodige middelen beschikbaar te stellen om elke vorm van gewelddadigheid in de 
gemeenschappen van vluchtelingen te voorkomen, in het bijzonder seksueel geweld en 
seksuele exploitatie; wijst in dit verband op de behoefte aan onderwijsprogramma's en 
sensibiliseringsacties op het gebied van gendervraagstukken, mensenrechten, seksuele 
en reproductieve gezondheid, genitale verminking bij vrouwen en hiv/aids, gericht op 
minderjarigen van beide geslachten;

27. onderstreept dat er een kloof gaapt tussen wat de regelgeving vereist en wat in de 
praktijk wordt gedaan bij de uitvoering van het asielbeleid in Europa en dat er enorme 
verschillen blijven bestaan in de wijze waarop kinderen met een vluchtelingenstatus in 
de verschillende lidstaten worden behandeld;

28. benadrukt het feit dat 5% van de asielzoekers bestaat uit niet-begeleide minderjarigen, 
wat duidt op de nood om goed opgeleide wettelijke voogden voor niet begeleide 
kinderen aan te duiden om hun belangen te verdedigen na hun aankomst in het 
gastland; vraagt een verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in 
opvangcentra; is ontgoocheld door het gebrek aan kindergevoelige asielprocedures;

29. merkt op dat veel van de risico's die gevluchte kinderen lopen evenzeer gelden voor 
kinderen die zich noodgedwongen hebben moeten verplaatsen binnen de grenzen van 
hun eigen land;
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30. staat erop dat kinderen enkel worden teruggebracht naar hun land van oorsprong 
indien hun veiligheid is gewaarborgd, en benadrukt dat het opsporen en herenigen van 
families noodzakelijk is; benadrukt dat hun terugkeer moet worden verhinderd 
wanneer er gevaar is op ernstige schade, door bijvoorbeeld kinderarbeid, seksuele 
exploitatie, geweld, het risico van genitale verminking bij vrouwen, sociale uitsluiting 
of betrokkenheid bij een gewapend conflict;

31. benadrukt dat moet worden gezorgd voor een betere verzameling van gegevens over 
kinderen die de status van vluchteling aanvragen, kinderen die illegaal op het 
grondgebeid van een ander land verblijven maar geen vluchtelingenstatus aanvragen 
en het resultaat van asielprocedures en de toekomst van dergelijke kinderen na de 
uiteindelijke positieve of negatieve beslissing over hun asielaanvraag, opdat deze 
kinderen niet in vergetelheid raken of slachtoffer worden van criminaliteit;

32. benadrukt de negatieve gevolgen van emigratie en de precaire situatie van kinderen die 
in hun land alleen worden achtergelaten nadat hun ouders zijn geëmigreerd; benadrukt 
de noodzaak te voorzien in algemene zorg, integratie en onderwijs voor deze kinderen, 
evenals voor een zo spoedig mogelijke reïntegratie in hun familie;

33. verzoekt de lidstaten om met spoed maatregelen te nemen tegen georganiseerde 
criminele bendes van mensensmokkelaars en kinderhandelaars;

34. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het probleem van de duizenden 
straatkinderen en kinderen die worden gedwongen te gaan bedelen als een serieuze 
sociale kwestie en een mensenrechtenprobleem te erkennen, en maatregelen te nemen 
om dit op te lossen; dringt bij de lidstaten aan op sancties tegen de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de vernedering van kinderen die worden gedwongen te 
gaan bedelen;

Kinderen in noodsituaties en post-crisissituaties en kinderen die het slachtoffer zijn van 
kinderarbeid

35. dringt erop aan dat de Europese humanitaire hulpverlening rekening houdt met de 
specifieke noden en rechten van kinderen en hun families, met name van kinderen in 
noodsituaties, crisissituaties en post-crisissituaties en in het bijzonder van kinderen die 
een groot risico lopen om in dergelijke situaties verzeild te geraken, zoals kinderen 
met een handicap, slachtoffers van seksueel geweld, wezen en onbegeleide 
minderjarigen;

36. dringt er bij de Commissie op aan preventie- en informatiemechanismen te 
ontwikkelen om te kunnen weten hoe er moet worden opgetreden in noodsituaties in
risicogebieden, waarbij bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de 
vorming van minderjarigen en van de autoriteiten die hierop toezicht moeten houden;

37. onderstreept de noodzaak dat de genomen noodhulpmaatregelen een continu karakter 
hebben en de grondslag leggen voor het herstel en de ontwikkeling van de getroffen 
gebieden, waarbij bijzondere aandacht moet worden geschonken aan minderjarigen en 
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vrouwen;

38. beklemtoont dat het uitblijven van een definitieve regeling in bevroren conflicten een 
situatie creëert die een rechtsstaat onwaardig is en mensenrechtenschendingen in de 
betrokken gebieden in de hand werkt, en dat dit een van de grootste hindernissen 
vormt om respect voor alle rechten van het kind te garanderen; dringt aan op 
maatregelen om een oplossing te vinden voor de noden van kinderen en hun families 
die in gebieden met een bevroren conflict leven;

39. dringt er bij de Commissie op aan het aspect onderwijs beter in te passen in haar 
humanitair beleid en humanitaire responsprocedures, alsook in haar beleid op het 
gebied van de ontwikkelingssamenwerking;

40. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan inspanningen om kinderarbeid te 
bestrijden op te nemen als deel van hun humanitair beleid en handelsbeleid, met het 
oog op de bestrijding van kinderarbeid;

41. verzoekt de Commissie om bij haar maatregelen op het gebied van humanitaire hulp in
noodsituaties rekening te houden met de belangrijke rol van vrouwen en hun
capaciteiten bij de organisatie en uitwerking van de reconstructietaken en de 
hulpverlening aan de getroffenen, met bijzondere nadruk op de kinderen;

Kinderen en democratie

42. benadrukt het recht van kinderen om op te groeien in een vrije en open samenleving 
waar mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting worden gerespecteerd en waar 
de doodstraf, in het bijzonder ten aanzien van minderjarigen, niet meer wordt 
uitgesproken;

43. benadrukt dat de positie van kinderen binnen niet-democratische staten zeer onzeker is 
en vraagt de Commissie aandacht te besteden aan deze groep;

44. vraagt de Commissie aandacht te besteden aan het politiek bewustmaken van kinderen 
en jongeren in derde landen waar democratie wordt beperkt, zodat deze jongeren zich 
kunnen ontwikkelen tot politiek bewuste burgers;

45. vraagt de Commissie uit te dragen dat het van belang is dat jongeren op vrijwillige 
basis middels (politieke) jongerenorganisaties hun stem kunnen laten horen;

Kinderen en misdaad

46. onderstreept de noodzaak dat de staten kinderen ertegen beschermen dat zij gebruikt 
worden bij criminele handelingen en dat zij effectieve juridische maatregelen nemen 
tegen degenen die kinderen voor misdadige doeleinden misbruiken;

47. verzoekt de Commissie om alle staten de nodige hulp te verstrekken om te verzekeren 
dat de strijd tegen alle vormen van pedofilie met voortvarendheid en doelmatigheid 
wordt gevoerd;
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48. dringt er bij de lidstaten op aan alles in het werk te stellen de doeltreffendheid van 
mechanismen om te kunnen optreden tegen geweld en mishandeling in het gezin en op 
school te verbeteren.
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