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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att främjandet av barnets rättigheter måste få en mer 
framträdande roll i EU:s politiska dialoger, dialoger om mänskliga rättigheter och samråd 
med tredjeländer samt i EU:s och medlemsstaternas agerande inom FN:s arbete för 
mänskliga rättigheter.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera barnets rättigheter när den 
utarbetar EU:s lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder både inom EU:s interna och 
externa politik. Kommissionen uppmanas även att särskilt främja externa projekt och 
åtgärder för att motverka handel med barn och våld och sexuella övergrepp mot barn, 
avskaffa barnarbete och användningen av barn i väpnade konflikter, bekämpa fattigdom 
bland barn samt främja allmän tillgång till utbildning och grundläggande sjuk- och 
hälsovård.

3. Europaparlamentet välkomnar Tysklands förslag till nya EU-riktlinjer för skydd och 
främjande av barnets rättigheter. Parlamentet betonar vikten av att samordna de riktlinjer 
som kommer att utfärdas av rådet och den strategi som föreslagits av kommissionen, och 
uppmanar båda institutioner att anta synsätt på skyddet av barnets rättigheter som 
kompletterar varandra.

Födelseregistrering

4. Europaparlamentet erkänner varje barns rätt att genom födelseregistrering få ett rättsligt 
erkännande av att det finns och att det har rätt till nationalitet och identitet, oberoende av 
barnets kön eller etniska ursprung eller föräldrarnas nationalitet eller status som flykting, 
invandrare eller asylsökande.

5. Europaparlamentet inser att födelseattester bidrar till att skydda ett barn mot 
rättighetskränkningar som beror på tvivel om hans eller hennes ålder eller identitet. En 
noggrann födelseregistrering förhindrar handeln med barn och barns organ, begränsar 
olaglig adoption och gör det omöjligt att hävda att ett barn är yngre än vad det är i syfte att 
framtvinga tidigt äktenskap, militär värvning av minderåriga, sexuellt utnyttjande, 
barnarbete1 och rättslig behandling av minderåriga enligt samma regler som gäller för 
vuxna.

6. Europaparlamentet framhåller att barn som inte registreras är ännu mer utsatta på grund av 
att de är ”osynliga” och att kränkningar av deras rättigheter sannolikt inte påtalas.

7. Europaparlamentet beklagar att det i vissa länder förekommer könsdiskriminering i 
samband med födelseregistreringen genom lagstiftning och praxis som strider mot 
Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor. Detta 
inbegriper fall då ensamstående mödrar nekas registrering, moderns nationalitet inte 

                                               
1 Se definitionen i artikel 32.1 i konventionen om barnets rättigheter.
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erkänns och diskriminering vid registreringen av flickor som inte går i skolan i de fall då 
registreringen grundar sig på utbildningssystemet.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och organisationer som försvarar barns 
rättigheter samt biståndsorganisationer att delta i verksamhet för att informera om behovet
av födelseregistrering i tredjeländer. Barn som saknar födelseattest kan komma att nekas
tillgång till skolor, hälsovård och materiellt bistånd från staten eller möjligheten att få 
eventuella arvsrättigheter erkända. Parlamentet begär att åtgärder främjas för att tillse att 
alla personer tillhandahålls sådana tjänster till dess att en officiell registrering kan göras.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förmå medlemsstaterna att bilda varaktiga 
registreringssystem som gäller från nationell nivå till bynivå med gratis tillträde för hela 
befolkningen, däribland dem som lever i avlägsna områden, genom att vid behov inrätta 
mobila registreringsenheter, erbjuda lämplig utbildning för folkbokföringspersonal och
anslå tillräckligt med medel för att finansiera dessa initiativ.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedriva forskning och samla in köns- och 
åldersspecifika uppgifter för att på detta sätt möjliggöra kontroller.

11. Europaparlamentet uppmanar gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna att säkra en 
effektiv samordning av sin politik för främjande av födelseregistrering, särskilt med FN 
och berörda FN-organ, i syfte att komma överens om en gemensam agenda som främjar 
en effektiv insats på global nivå.

Barn i väpnade konflikter

12. Europaparlamentet betonar det avgörande behovet av att genomföra EU:s riktlinjer om 
barn i väpnade konflikter.

13. Europaparlamentet uppmanar alla stater som inte redan har ratificerat konventionen om 
barnets rättigheter och dess frivilliga protokoll att göra det.

14. Europaparlamentet uppmanar gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna att främja 
åtgärder för att förhindra att barn blir inblandade i väpnade konflikter, och uppmanar de 
organisationer som försvarar barns rättigheter och biståndsorganisationerna att genomföra 
en informationskampanj om barns rättigheter och hjälpa barn att återgå till/fortsätta sin 
utbildning. Parlamentet påpekar att de bakomliggande orsakerna till att barn värvas till
väpnade grupper, vare sig detta sker frivilligt eller inte, i första hand beror på att de inte 
har några andra möjligheter att försörja sig. Medlemsstaterna uppmanas därför att 
uppmuntra åtgärder för att förbättra barnens levnadsvillkor.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen i den nationella lagstiftningen och att undersöka, åtala
och straffa alla som olagligen har värvat barn till väpnade styrkor/grupper eller utnyttjat 
dem till att aktivt delta i konfliktsituationer för att därmed se till att alla ansträngningar 
görs för att sätta stopp för den straffrihetskultur som råder för dessa brott.
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16. Europaparlamentet välkomnar uppdateringen av Kapstadsprinciperna från 1997 genom de 
åtaganden som antogs i Paris 2006 för att skydda barn mot att olagligen värvas eller 
utnyttjas av väpnade styrkor eller grupper och uppmanar alla stater att anta dem.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skärpa kontrollen av vapenhandeln, 
särskilt när det gäller lätta vapen som kan användas av barn.

18. Europaparlamentet kräver att man omedelbart tar bort barn från väpnade grupper/styrkor, 
även om det inte finns någon formell fredsförklaring.

19. Europaparlamentet noterar att vissa icke-statliga organisationer på ett tidigt stadium 
utvecklar förebyggande åtgärder gentemot de stridande parterna, även icke-statliga parter, 
för att övertyga dem om att inte utnyttja barnsoldater. Parlamentet noterar att dessa 
åtgärder har nått viss framgång och uppmanar kommissionen att stödja dem.

20. Europaparlamentet anser att det krävs åtgärder för att se till att behandlingen av 
frihetsberövade barn följer internationell humanitär lagstiftning och mänskliga rättigheter, 
och att hänsyn tas till deras särskilda ställning som barn, och för att förbjuda att barn 
kvarhålls tillsammans med vuxna, med undantag för föräldrar med små barn. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang behovet av att främja program för att skapa en medvetenhet 
hos tjänstemän och annan personal inom rätts- och polisväsendet i de länder där det har 
konstaterats att pojkar och flickor används som soldater.

21. Europaparlamentet framhåller behovet av att behandla barn enligt bestämmelserna om 
ungdomsrättsvård och att hitta alternativ till rättsprocesser. Parlamentet kräver att 
specialiserade ungdomsåklagare och advokater verksamma inom det socialrättsliga 
området skall assistera barnen vid rättegångar samt att man bildar sannings- och 
försoningskommissioner.

22. Europaparlamentet ställer krav på återintegrering och fysisk, social och psykisk 
rehabilitering av före detta barnsoldater och andra barn som drabbats av väpnade 
konflikter, återförening med deras familjer, alternativ vård om en återförening inte är 
möjlig, kurser där barnen kan ta igen det de har missat i skolan och informationsspridning 
om hiv/aids. Parlamentet understryker behovet av att åtgärda de särskilda bristerna i 
återintegreringen av flicksoldater, som ofta är socialt utslagna och marginaliserade, genom 
att avsätta särskilda resurser för att inrätta program som rör utbildning, sexuell hälsa, 
psykologiskt stöd och familjerådgivning.

23. Europaparlamentet är bekymrat över de svårigheter som påträffats i programmen för 
återintegrering av barnsoldater i samhället och begär att det i ett tidigt skede skall vidtas 
förebyggande åtgärder.

24. Europaparlamentet betonar att EU:s medlemsstater måste vidta gemensamma 
diplomatiska åtgärder varje gång det inkommer uppgifter om att barn värvats till 
krigsförband eller väpnade grupper.
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Barn som är invandrare, flyktingar eller internflyktingar

25. Europaparlamentet betonar vikten av att återställa grundläggande samhällsservice för att 
effektivt kunna ta hand om fördrivna barn, inte bara tillgång till vatten och mat utan även
till läkarvård för barn och mödrar, inklusive tillhandahållande av grundläggande sexuell 
och reproduktiv hälsovård.

26. Europaparlamentet understryker vikten av utbildning, och anser att utbildningen bör vara 
jämställd och fri från användning av våld eller kroppsaga. Kommissionen uppmanas att 
avsätta nödvändiga resurser för att förebygga alla typer av våld inom flyktinggrupper, 
särskilt könsbetingat våld och sexuellt utnyttjande, genom att inrätta utbildnings- och 
informationsprogram avseende kön, mänskliga rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, 
kvinnlig könsstympning och hiv/aids, som riktar sig till både flickor och pojkar.

27. Europaparlamentet framhåller den klyfta som finns mellan lagstiftning och praxis när det 
gäller genomförandet av europeiska asylinstrument och de stora skillnader som alltjämt 
råder mellan hur barn med flyktingstatus behandlas i de olika medlemsstaterna.

28. Europaparlamentet framhäver att 5 procent av asylsökandena är minderåriga utan sällskap, 
vilket tyder på att det finns ett behov av att utse välutbildade vårdnadshavare för ensamma 
barn för att ta tillvara deras intressen efter ankomsten till värdlandet. Parlamentet kräver 
en förbättring av barns levnadsvillkor på mottagningsanläggningarna och beklagar att man 
inte tar hänsyn till barn vid asylförfaranden.

29. Europaparlamentet uppmärksammar att många av de risker som flyktingbarn utsätts för 
även gäller barn som har tvångsförflyttats inom landet.

30. Europaparlamentet hävdar att barn endast bör skickas tillbaka till sina ursprungsländer om 
man har förvissat sig om att det är säkert, och framhåller behovet av att spåra och 
återförena familjer. Parlamentet framhåller att det måste vara förbjudet att skicka tillbaka 
barn vid risk för allvarlig skada, exempelvis barnarbete, sexuellt utnyttjande, våld, risk för 
kvinnlig könsstympning eller social utslagning, eller inblandning i en väpnad konflikt.

31. Europaparlamentet framhåller behovet av att förbättra insamlingen av uppgifter om barn 
som söker flyktingstatus, barn som olagligen uppehåller sig i en annan stat utan att söka 
flyktingstatus, utfallet av asylförfaranden och framtiden för dessa barn till följd av ett 
slutligt positivt eller negativt beslut om deras asylansökan för att förhindra att dessa barn 
försvinner ut i det okända eller faller offer för brottsliga handlingar.

32. Europaparlamentet understryker utvandringens negativa följder och den osäkra situationen 
för barn som lämnats kvar ensamma i sitt land av föräldrar som har utvandrat. Parlamentet 
betonar behovet av att garantera omfattande omsorg om, integration av och utbildning för 
sådana barn samt återförening med deras familjer när detta är möjligt.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart vidta åtgärder mot 
organiserade kriminella grupper av människosmugglare och de personer som är ansvariga 
för handeln med barn.
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34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att betrakta problemen 
för tusentals gatubarn och barn som tvingas till tiggeri som en allvarlig social och 
människorättslig fråga, och efterlyser åtgärder för att ta itu med denna fråga. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa sanktioner mot de personer som förnedrar barn som 
tvingats till tiggeri.

Barn i nöd- och efterkrissituationer samt barn som tvingas till arbete

35. Europaparlamentet kräver att gemenskapens humanitära hjälp skall ta hänsyn till barns 
och deras familjers särskilda behov samt barns rättigheter i en nödsituation, kris och 
efterkrissituation, i synnerhet för barn som är mer utsatta i sådana situationer, såsom 
funktionshindrade barn, barn som utsatts för sexuella övergrepp, föräldralösa barn och 
ensamma barn.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja mekanismer för förebyggande och 
information om hur man skall agera i nödsituationer i riskområden, med särskild betoning 
på utbildning av barn och de myndigheter som är ansvariga för omsorgen om dem.

37. Europaparlamentet understryker att nödåtgärderna måste vara konsekventa och lägga 
grunden för återställande och utveckling av berörda områden, med särskild betoning på 
omsorgen om barn och kvinnor.

38. Europaparlamentet betonar att avsaknaden av en slutgiltig lösning på låsta konflikter 
skapar en situation där rättsstatsprincipen åsidosätts och mänskliga rättigheter kränks i 
berörda områden, och att detta utgör ett stort hinder för att garantera att barnets samtliga 
rättigheter respekteras. Parlamentet efterlyser åtgärder för att uppmärksamma barns och 
deras familjers särskilda behov i områden där det förekommer en låst konflikt.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett effektivare sätt integrera utbildning 
i sin humanitära politik och i sina åtgärdsprogram samt i sin politik för 
utbildningssamarbete.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i sin humanitära politik och 
handelspolitik införliva åtgärder för att bekämpa barnarbete.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin humanitära verksamhet i samband 
med nödsituationer beakta kvinnors roll och deras förmåga att organisera och utveckla 
återuppbyggnadsarbete och räddningsinsatser, med särskild betoning på barnen.

Barn och demokrati

42. Europaparlamentet betonar barns rätt till att växa upp i ett fritt och öppet samhälle där 
mänskliga rättigheter och yttrandefrihet respekteras och där dödstraff inte längre 
tillämpas, särskilt när det gäller underåriga.

43. Europaparlamentet påpekar att läget för barn i icke-demokratiska länder är mycket prekärt 
och uppmanar kommissionen att fästa särskilt avseende vid denna grupp av befolkningen.
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44. Europarlamentet uppmanar kommissionen att ta sig an frågan om att öka den politiska 
medvetenheten hos barn och ungdomar i tredjeländer med begränsad demokrati så att 
dessa unga människor kan utvecklas till politiskt medvetna medborgare.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betona vikten av att ungdomar kan 
uttrycka sina åsikter på ett frivilligt sätt via (politiska) ungdomsorganisationer.

Barn och brottslighet

46. Europaparlamentet betonar behovet av att länder skyddar barn från att utnyttjas i brottslig 
verksamhet och vidtar effektiva rättsliga åtgärder mot personer som utnyttjar eller drar 
fördel av barn i brottssyfte.

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge alla medlemsstater nödvändig hjälp för 
att garantera att alla former av pedofili effektivt bekämpas utan dröjsmål.

48. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att göra allt som står i deras makt för att 
effektivisera insatserna för att hantera våld och övergrepp i hemmet och i skolan.
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