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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mod en EU-strategi for børns rettigheder
(2007/2093(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 21. og 22. juni 
2007 om reform af traktaterne,

– der henviser til den kommende EU-traktats artikel 3 vedtaget af Det Europæiske Råd i 
Bruxelles den 21. og 22. juni 2007, hvori der står, at "Unionen bekæmper (…) 
forskelsbehandling og fremmer (…) beskyttelse af børns rettigheder", og det understreges, 
at også "i forbindelserne med den øvrige verden (…) bidrager (…) Unionen (…) til 
beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder",

– der henviser til Det Europæiske Råd i Bruxelles den 21. og 22. juni 2007, hvor det blev 
besluttet at gøre chartret om grundlæggende rettigheder juridisk bindende, herunder artikel 
24, der eksplicit henviser til "barnets rettigheder" og blandt andet fastslår, at "i alle 
handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private 
institutioner, skal barnets tarv komme i første række",

– der henviser til Unionens beslutning om at tiltræde den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fra 1950, der 
fastlægger sanktioner, såfremt den ikke overholdes,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder og dens fakultative protokoller, 
der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 20. november 1989,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. juli 2006 "Mod en EU-strategi for børns 
rettigheder"(KOM(2006)0367),

– der henviser til resultaterne af høringen lanceret af Save The Children (Red Barnet) og 
Plan International om Kommissionens meddelelse2,

– der henviser til det forum, der blev nedsat af Kommissionen efter dens meddelelse "Mod 
en EU-strategi for børns rettigheder", og som mødtes første gang i Berlin den 4. juni 2007,

– der henviser til den politiske erklæring, der blev vedtaget i Berlin den 4. juni 2007 under 
det første forum, hvor viljen til systematisk at tage hensyn til barnets rettigheder i Den 
Europæiske Unions interne og eksterne politikker blev gentaget,

  
1 EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2006 om en rammestrategi for 
ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle1,

– der henviser til den tematiske undersøgelse fra ekspertnetværket om barnets rettigheder i 
Den Europæiske Union2,

– der henviser til FN's rapport om vold mod børn fremlagt for FN's Generalforsamling den 
9. oktober 2006,

– der henviser til Rådet rammeafgørelse 2004/68/GAI af 22. december 2003 om 
bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2007 "Hen imod en generel politik 
til bekæmpelse af cyberkriminalitet" (KOM(2007)0267),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at det vigtigste mål i meddelelsen "Mod en EU-strategi for børns 
rettigheder" er at fremme en eksplicit bekræftelse af børns rettigheder, herunder først og 
fremmest retten til at have en familie, omsorg, leg, sundhedspleje, undervisning, social 
integration, lige muligheder, sport og et sundt og beskyttet miljø, for at etablere 
grundlaget for udvikling af et børnevenligt samfund, som er tilpasset, så det giver plads til 
børnene, og så børnene føler sig beskyttet og er aktører i samfundet,

B. der henviser til, at det i overensstemmelse med artikel 24 i chartret om grundlæggende 
rettigheder er vigtigt at sikre børns ret til deltagelse og altid tage hensyn til deres 
erfaringer og synspunkter i de forhold, der vedrører dem,

C. der henviser til, at det er altafgørende at medtage og forsvare børns rettigheder i alle 
Unionens politikker, der vedrører dem (mainstreaming),

DE STORE LINJER I EN STRATEGI

1. glæder sig over Kommissionens initiativ , der udtrykker en meget tydelig vilje til at give 
barnets rettigheder en særlig karakter, der adskiller sig fra den mere generelle problematik 
om grundlæggende rettigheder, som barnets rettigheder i øvrigt er en integrerende del af;

2. konstaterer, at et stigende antal områder, der henhører under EU's kompetence, direkte 
eller indirekte berører børns rettigheder, og anmoder Kommissionen om at medtage et 
afsnit om juridisk hensyntagen til barnets rettigheder i den evalueringsundersøgelse, som 

  
1 EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.
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er omhandlet i dens meddelelse af 27. april 2005 om "Overholdelse af charteret om 
grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsforslag - Metodologi for en 
systematisk og stringent kontrol" (KOM(2005)0172);

3. glæder sig over Kommissionens nye forum , der samler repræsentanter fra 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen, ikkestatslige organisationer 
(ngo'er), internationale organisationer for barnets rettigheder samt børnene selv;

4. anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag om indsættelse af en særlig budgetpost 
til barnets rettigheder, som giver mulighed for både at finansiere forummet og 
pilotprojekter såsom et europæisk hurtigt varslingssystem ved bortføring af børn;

5. glæder sig over, at Kommissionen har oprettet en fællesgruppe og udnævnt en koordinator 
for mindreåriges rettigheder; ønsker, at der også oprettes en enhed for koordinering i 
Europa-Parlamentet for at samle og rationalisere alle initiativer og parlamentariske 
aktiviteter vedrørende børns rettigheder; ønsker, at disse strukturer desuden kan sikre et 
netværk til udveksling af informationer og god praksis;

6. afventer med interesse, at Kommissionen i 2008 udsender et høringsdokument, der skal 
fastsætte de vigtigste prioriteter for EU's kommende indsats inden for barnets rettigheder; 
anmoder den om at tage hensyn til resultaterne af Red Barnets og Plan Internationals 
høring af tusind børn i starten af 2007, der viste, at de emner, børn betragter som vigtige, 
er vold mod børn, forskelsbehandling, social udstødelse, racisme over for børn, 
konsekvenser af narkotika, alkohol og rygning, prostitution og menneskehandel samt 
miljøbeskyttelse1;

7. anmoder om, at beskyttelse af børns rettigheder tilføjes blandt prioriteringerne i den 
flerårige ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og 
at agenturet hurtigst muligt nedsætter et samarbejdsnet med de internationale 
organisationer og ngo'er, der er aktive på dette område, for at få fuldt udbytte af deres 
erfaringer og oplysninger;

8. anmoder Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder og medlemsstaterne om at forbedre indsamlingen af statistiske data om børns 
forhold i EU og om nødvendigt udvide Eurostats mandat til at kunne medtage flere 
indikatorer specielt om børn;

9. anmoder om, at det overvejes, at EU tiltræder Europarådets konventioner om børns 
rettigheder, herunder om udøvelse af børns rettigheder, adoption og seksuel udnyttelse og 
misbrug; ser gerne, at Rådet vedtager en principiel holdning, der i fremtiden vil gøre EU i 
stand til at deltage i forhandlinger om kommende konventioner, der har til formål at 
beskytte børn; 

10. ønsker, at man undersøger muligheden for, at EU tiltræder FN's konvention om barnets 
rettigheder;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.



(Ekstern oversættelse)

PR\676846DA.doc 6/20 PE 390.381v02-00

DA

11. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har udnævnt en garant for børn og unge som 
nævnt i FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989, til at gøre dette;

PRIORITEREDE ASPEKTER

Vold

12. fastslår, at vold mod mindreårige ikke kan retfærdiggøres under nogen omstændigheder; 
minder om, at en af henstillingerne i FN's undersøgelse om vold går ud på at prioritere 
forebyggelse, hvilket navnlig indebærer at styrke medlemsstaternes retlige samarbejde og 
politisamarbejde, Europol og Eurojust;

13. anmoder alle institutioner og medlemsstater om at engagere sig i kampen mod handel med 
børn, pædofili og børnepornografi på internettet, navnlig ved hjælp af nye 
lovgivningsmæssige instrumenter, der medfører deltagelse af alle interesserede offentlige 
og private parter som også omtalt i Kommissionens meddelelse "Hen imod en generel 
politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet";

14. støtter Kommissionens løfte om at samarbejde med de største kreditkortselskaber for at 
undersøge, om det er teknisk muligt at udelukke hjemmesider, der sælger 
børnepornografisk materiale ad elektronisk vej, fra onlinebetalingssystemerne;

15. anbefaler et passende og effektivt lovgivningssystem, der sigter mod internetudbydere, 
offentlige og private tv-kanaler og industrien med henblik på at forbyde udsendelsen af 
skadelige billeder og programmer (herunder elektronisk chikane) og markedsføring af 
voldelige computerspil, der skader børns psykologiske udvikling, fordi de opfordrer til 
vold;

16. anmoder om en plan til forebyggelse af ungdomskriminalitet og mobning i skolen, der 
især forener familie og skole;

17. ønsker, at medlemsstaterne indfører et informationssystem til arbejdsgivere om domme 
for misbrug af børn, navnlig for at dømte for sexmisbrug betragtes som uegnede til at 
arbejde med børn og kan forhindres i at bestride visse poster og for så effektivt som 
muligt at forhindre gentagne overtrædelser; glæder sig i den forbindelse over Rådets 
fremskridt inden for udveksling af informationer mellem medlemsstater om nationale 
straffedomme; ønsker, at Rådet hurtigt gennemfører en samkøring af medlemsstaternes 
strafferegistre ved hjælp af et europæisk netværk;

18. anmoder om, at sexturisme, der indbefatter børn, anses for en forbrydelse i alle 
medlemsstater, at den reguleres af ekstraterritorial straffelov, og at Europol får mandat til 
at samarbejde med politiet i medlemsstaterne samt i de stater, der berøres af denne form 
for turisme, for at gennemføre undersøgelser med det formål at finde frem til 
gerningsmændene i disse forbrydelser;

19. anmoder om, at der for mindreårige fastsættes alternativer til fængselsstraf, der afmåles i 
forhold til forbrydelsens alvor, og at der i alle tilfælde sikres foranstaltninger til 
resocialisering med henblik på deres efterfølgende sociale og erhvervsmæssige 
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reintegration under hensyntagen til, at mindreårige skal lære, at de har rettigheder, men 
også pligter;

20. anmoder om, at der tages fat på problemet med internationale bortførelser af mindreårige, 
der ofte er genstand for forældres konflikter i forbindelse med skilsmisse og separation;

21. anmoder om, at der hurtigt træffes passende foranstaltninger for at eftersøge og finde 
forsvundne børn;

Fattigdom/forskelsbehandling

22. minder om, at 19 % af alle børn i Den Europæiske Union lever under fattigdomsgrænsen, 
og at det derfor at nødvendigt at træffe passende støtteforanstaltninger, navnlig for deres 
familier;

23. understreger nødvendigheden af, at bekæmpelse af børnefattigdom skal være en af de 
vigtigste målsætninger i strategien, navnlig i lyset af målsætningerne i FN's 
millenniumudviklingsmål, eftersom børnefattigdom ofte skyldes social udstødelse og 
omfattende forskelsbehandling;

24. anmoder Kommissionen om at fremlægge et forslag til direktiv, der dækker alle former 
for forskelsbehandling i EF-traktatens artikel 13 og alle områder i Rådets direktiv 
2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle 
uanset race eller etnisk oprindelse1;

25. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at der skabes forudsætninger 
for, at alle børn har adgang til alle slags og alle niveauer af studier og uddannelse, om 
nødvendigt ved at træffe positive foranstaltninger, der gør det muligt for udsatte grupper 
at få adgang til undervisningsforløb på skoler, universiteter eller erhvervsuddannelser, 
som de ellers ikke ville have adgang til2;

26. anmoder om, at navnlig romabørn omfattes af målrettede foranstaltninger, navnlig for at 
stoppe forskelsbehandling, social og undervisningsmæssig udstødelse samt den 
udnyttelse, de ofte er udsat for; ønsker desuden, at der ydes støtte til kampagner for 
skolegang, foranstaltninger, der kan kompensere for den ofte spredte skolegang, samt 
projekter til forebyggelse og støtte på sundhedsområdet, herunder vaccinationer;

27. anmoder om, at der træffes passende foranstaltninger for at hjælpe gadebørn, der ofte er 
tvunget til at tigge og let kan blive ofre for udnyttelse og menneskehandel;

28. anmoder om, at en af en af strategiens prioriteter bliver at vedtage et antal 
sammenhængende foranstaltninger, der skal sikre, at handicappede børn betragtes som 
børn "med anden styrke" for at undgå al forskelsbehandling og fremme den skolemæssige, 
sociale og faglige integration hele livet igennem;

  
1 EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
2 Se stk. 11 i Europa-Parlamentets beslutning om ikkeforskelsbehandling og lige muligheder for alle – en 
rammestrategi (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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29. ønsker at undersøge muligheden for at skabe et fællesskabsinstrument vedrørende
adoption, der tager højde for, at alle internationale konventioner om beskyttelse af børns 
rettigheder anerkender efterladte og forældreløse børns ret til at have en familie og blive 
beskyttet;

30. opfordrer medlemsstaterne til at finde effektive løsninger for at hjælpe efterladte eller 
forældreløse børn, der anbringes i institutioner, såsom national eller om nødvendigt 
international adoption, og samtidig sikre fri bevægelighed inden for EU for børn, der er 
blevet godkendt til adoption ifølge EU-landenes normer og internationale konventioner; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at tage initiativer for unge fra børnehjem eller institutioner, 
så ledsageforanstaltninger kan hjælpe dem med at udarbejde planer for deres 
erhvervsmæssige fremtid og blive integreret i samfundet;

32. anmoder om, at spørgsmål vedrørende undervisning i ernæringsrigtig kost, 
alkoholmisbrug og narkotikahandel behandles med større beslutsomhed;

Indvandrerbørn

33. anmoder om, at der især fokuseres på indvandrerbørn, hvis forældre enten er asylansøgere, 
flygtninge eller ulovlige indvandrere, for at børnene ikke skal lide under de negative 
følger af en situation, som de ikke selv er ansvarlige for;

34. ønsker, at der inden for vedtagelsen under den fælles beslutningsprocedure af de nye 
instrumenter, der skal ligge til grund for det fælles asylsystem, lægges særlig vægt på 
beskyttelse af børns rettigheder, og at der træffes særlige foranstaltninger til børn under 
hensyntagen til deres sårbarhed;

35. gør opmærksom på de særlige forhold for uledsagede og statsløse børn samt børn, der ikke 
er blevet registreret ved fødslen, og som der bør træffes særlige foranstaltninger for under 
stadig hensyntagen til barnets overordnede interesse, som det fastlægges navnlig af FN's 
Flygtningehøjkommissariat;

0

0            0

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne og den mellemstatslige gruppe "Børnenes Europa", til det europæiske 
netværk af nationale observatorier for barndom (ChildONEurope), Europarådet, FN's 
udvalg om barnets rettigheder, Unicef, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).
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BEGRUNDELSE

I. INDLEDNING

Ordføreren vil gerne indledningsvis hilse Kommissionens meddelelse om indførelse af en 
strategi for børns rettigheder velkommen. Dette viser en reel vilje til at prioritere dette 
spørgsmål i EU's aktioner, til at anerkende børn som fuldgyldige retssubjekter, hvis interesser 
skal tages specifikt i betragtning i alle de politikker og foranstaltninger, der vedtages på EU-
plan1, og til at skabe instrumenter, der skal fremme deres rettigheder.

Denne betænkning er en reaktion på denne meddelelse, og der tages heri stilling til nogle af 
forslagene, og der fremsættes andre forslag. Ud over de "strategiske" aspekter, der er af 
generel rækkevidde, og som vil blive behandlet først, omhandler betænkningen nogle 
specifikke områder, der henhører under Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggenders kompetencer, og inden for hvilke børns rettigheder bør være genstand for 
en målrettet aktion.

Fremme og udvikling af denne strategi bør ske ved en eksplicit bekræftelse af børns 
rettigheder, herunder retten til at have en familie, til undervisning, social integration, 
sundhedspleje, lige muligheder og sport, for at etablere grundlaget for udvikling af et 
børnevenligt samfund, som er tilpasset, så det giver plads for børnene, og så børnene føler sig 
beskyttet og er aktører i samfundet.

I denne forbindelse ønsker ordføreren at understrege, at denne betænkning på ingen måde er 
udformet som en række problemer, der skal løses, eller rettigheder, der skal prioriteres. 

Det skal understreges, at betænkningen foreslås som et instrument, der kan danne grundlag for 
overvejelser om Kommissionens meddelelse under hensyntagen til de talrige drøftelser, der 
har fundet sted i Europa-Parlamentet (møder med skyggeordførerne, med arbejdsgruppen 
bestående af ordførerne for de forskellige rådgivende udvalg og møder med eksperter), og 
navnlig den fælles høring, der fandt sted den 17. april 2007, samt det første europæiske forum 
om børns rettigheder, der fandt sted den 4. juni i Berlin. 

Fastlæggelsen af de store prioriteter for EU's fremtidige indsats sker i øvrigt (efter en 
omfattende høring, som Kommissionen agter at lancere) på grundlag af et dokument, som 
skulle blive offentliggjort i 2008.

II. DE STORE LINJER I EN STRATEGI TIL BESKYTTELSE AF BØRNS 
RETTIGHEDER

1. Retlig ramme

Børns rettigheder udgør en del af menneskerettighederne, som EU og medlemsstaterne skal 
  

1 Som Marta Santos Pais, direktør for UNICEF's forskningscenter Innocenti, understregede det i sin åbningstale 
på høringen den 17.4.: "Children require distinct and systematic attention and their consideration cannot be 
diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made".
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respektere, navnlig i medfør af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fra 1950, hvortil der henvises i 
artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. Medlemsstaterne har i øvrigt alle 
sammen ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder, der er den vigtigste 
referenceramme i forbindelse med beskyttelse af børn. I denne forbindelse skal det dog 
bemærkes, at selv om FN's konvention er mere specifik, så indeholder den ikke nogen 
sanktionsmekanisme, der gør det muligt at sikre overholdelsen af den, som det er tilfældet 
med konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

EU har hidtil ikke haft noget specifikt retsgrundlag vedrørende børns rettigheder. 

Der er imidlertid grund til at understrege, at forfatningstraktaten, hvis den blev vedtaget, ville 
være en langt mere hensigtsmæssig juridisk ramme, når det gælder børns rettigheder. Artikel 
I-3 ("Unionens mål") i forfatningstraktaten indeholder direkte henvisninger til børns 
rettigheder. Og artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
(som udelukkende omhandler børns rettigheder) ville hermed få bindende karakter. 

Hvis Det Europæiske Råd inden længe giver grønt lys for indkaldelse af en ny 
regeringskonference, skal Parlamentet afgive udtalelse i overensstemmelse med artikel 48 i 
traktaten om Den Europæiske Union. Her drejer det sig om at sikre, at der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved de opnåede resultater vedrørende børns rettigheder, men at de tværtimod 
bekræftes på ny eller endog konsolideres.

Derudover må man overveje, om det vil være hensigtsmæssigt for EU at blive part ikke blot i 
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 
sådan som det overvejes, men også i flere af Europarådets konventioner, sådan som 
Europarådets repræsentant foreslog på høringen den 17. april1. Det er således nødvendigt at 
undersøge muligheden for, at Fællesskabet og/eller EU på sigt f.eks. tiltræder konventionerne 
om internetkriminalitet2, om udøvelse af børns rettigheder3, om adoption4 og om seksuel 
udnyttelse5. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan man på et senere 
tidspunkt kan tiltræde FN's konvention om børns rettigheder.

Selv om der ikke findes et specifikt retsgrundlag, er der på EU-plan vedtaget en række 

  
1 Verena Taylor erklærede således "We would like very much to see the European Union become party to 
suitable Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra 
impetus to their ratification by member States". Talen kan læses i sin helhed på følgende websted: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Hvori der i artikel 9 henvises til lovovertrædelser i tilknytning til børnepornografi.
3 Denne konvention, der sigter mod at beskytte "barnets tarv", omfatter foranstaltninger af proceduremæssig 
karakter, der gør det muligt for børn at udøve deres rettigheder, navnlig i familiesager (forældremyndighed, 
besøgsret, faderskab, værgemål), der anlægges ved en retlig myndighed.
4 En revision af denne konvention, der tager hensyn til de retlige og samfundsmæssige ændringer, der finder sted 
i øjeblikket, vedrører navnlig høring af adoptivbarnet, når det er muligt, adoptantens minimumsalder, 
personernes ret til at kende deres identitet eller deres oprindelse. Den reviderede konvention om adoption vil 
blive forelagt for Ministerkomitéen i 2007.
5 Denne konvention er ved at blive vedtaget, og muligheden for, at Fællesskabet og/eller EU tiltræder den, 
undersøges nu i Rådet.
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instrumenter, der direkte eller indirekte berører børns rettigheder. Det er derfor vigtigt at 
indføre en kontrol- og tilsynsmekanisme i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af 
disse instrumenter for at sikre, at der tages behørigt hensyn til børns rettigheder, og at de 
respekteres. Det er det, man forstår ved "mainstreaming".

2. Mainstreaming

I april 2005 vedtog Kommissionen en meddelelse med det formål at forbedre foreneligheden 
mellem dens lovgivningsforslag og bestemmelserne i charteret om grundlæggende 
rettigheder1. Det fremgår således, at Kommissionen forfølger tre målsætninger: at gennemføre 
en systematisk og stringent kontrol af, at alle de relevante grundlæggende rettigheder er 
overholdt ved udarbejdelsen af alle lovforslag, at fremme "en kultur med vægt på de 
grundlæggende rettigheder" og at gøre resultaterne af Kommissionens kontrol med 
overholdelsen af de grundlæggende rettigheder mere synlige for de andre institutioner og for 
offentligheden.
I en betænkning om denne meddelelse2 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til i 
sin konsekvensanalyse at oprette en kategori for de grundlæggende rettigheder. Det ser ud til, 
at denne anmodning bør genfremsættes og perfektioneres, da det i forbindelse med visse 
lovgivningsforslag vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen især overvejer de eventuelle 
virkninger, som visse bestemmelser vil kunne få på mindreårige. Det er indlysende, at 
repræsentanter for det civile samfund med speciale på dette område bør kunne høres om 
sådanne forslag. Dette er ikke mindst vigtigt, hvis man tager i betragtning, hvilken merværdi 
sådanne repræsentanters direkte og specifikke erfaringer kan tilføre Kommissionens 
tjenestegrene og dermed bidrage til, at disse kan påvise potentielle risici, som tilsyneladende 
uskadelige forslag kan frembyde for børns rettigheder3.
Europa-Parlamentet bør oprette et særligt organ, hvis sammensætning fastsættes på et senere 
tidspunkt, eller have en repræsentant/forsvarer for børns rettigheder, der vil kunne fungere 
som bindeled til repræsentanter for civilsamfundet eller andre organisationer, der har 
specialiseret sig i at forsvare børns rettigheder. Børnene vil kunne henvende sig til denne 
repræsentant, navnlig når de ønsker at stille forslag om fremme af børns rettigheder (jf. 
nedenfor).

3. Deltagelse 
"Deltagelse" er et nøgleord i forbindelse med børns rettigheder, der anvendes som leitmotiv i 
brochurer og erklæringer fra ngo'er, institutioner og internationale organisationer med 
speciale på dette område. Efter ordførerens mening svarer dette begreb til et grundlæggende 
demokratisk princip, nemlig at borgeren har ret til at deltage i beslutninger, der vedrører ham 
eller hende.

I det daglige sker der imidlertid ofte en nedprioritering af princippet om deltagelse, selv om 

  
1 Meddelelse fra Kommissionen - Overholdelse af charteret om grundlæggende rettigheder i Kommissionens 
lovgivningsforslag - Metodologi for en systematisk og stringent kontrol, KOM(2005)0172 af 27.4.2005.
2 Europa-Parlamentets beslutning af 15.3.2007 om overholdelse af charteret om grundlæggende rettigheder i 
Kommissionens lovgivningsforslag: fremgangsmåde for en systematisk og stringent kontrol (2005/2169(INI)).
3 Jf. i denne forbindelse den sammenfattende rapport fra netværket af uvildige eksperter i grundlæggende 
rettigheder fra 2005, s. 17 ff.
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de mindreårige nogle gange er de eneste, som er i besiddelse af værdifulde oplysninger, 
navnlig om visse ting, der finder sted i skolen, på gaden, i ungdomsklubber eller endog i 
familierne, og ikke mangler idéer til, hvordan tingene kan forbedres. 

I nærværende betænkning anføres og søges det påvist, at et barn, hvis det har mulighed for frit 
at gøre sit synspunkt gældende om et spørgsmål, der berører barnet1, gerne gør det, og at det 
giver glimrende resultater.

Denne fremgangsmåde blev første gang anvendt i forbindelse med en omfattende høring 
lanceret af Save the Children (Red Barnet) om Kommissionens meddelelse, hvis resultater 
blev formidlet under den fælles høring den 17. april 2007. 

Ordføreren opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de synspunkter, der kommer 
til udtryk i dens meddelelse, og idet den støtter sig til de strukturer og personer, som er 
nærmest børnene, at indføre en ordning, som sikrer, at børnene høres/inddrages. Ordningen 
skal fungere hurtigt, effektivt og pålideligt i alle anliggender, som de direkte involveres i.

4. Etablering af en interinstitutionel dynamik

For at beskyttelsen af børns rettigheder kan blive mere synlig og effektiv vil det være 
hensigtsmæssigt at forbedre funktionen af de organer, som de forskellige institutioner allerede 
har oprettet med dette spørgsmål for øje, og at styrke kommunikationen og samarbejdet 
mellem disse. Der oprettes nye organer efter behov.

I Kommissionens administration er der således for nylig blevet udpeget en koordinator for 
børns rettigheder, hvis arbejde dog bør kunne støtte sig på et kontor med et tilstrækkeligt antal 
ansatte. Endvidere kan man i forlængelse af den nuværende gruppe af kommissærer 
vedrørende "grundlæggende rettigheder" ved den kommende nedsættelse af Kommissionen 
udpege en kommissær for menneskerettigheder, der ligeledes specifikt skal have til opgave at 
beskytte børns rettigheder2, og som skal centralisere og koordinere alle de 
lovgivningsmæssige og administrative aktiviteter, medieaktiviteter og andre aktiviteter i 
tilknytning til beskyttelse af børns rettigheder. 

Der er i løbet af de senere år blevet oprettet andre instanser, navnlig i Rådet i 2000 i form af 
en stående mellemstatslig gruppe for børn og unge kaldet "Børnenes Europa"3, der har form af 
et forum for udveksling og sammenligning af oplysninger om børn, og som holder et uformelt 
møde hvert halvår, der indkaldes af det land, der varetager formandskabet for EU.

Europa-Parlamentet har også oprettet et debatforum om spørgsmål vedrørende børn i form af 
en "Alliance for børns rettigheder" bestående af parlamentsmedlemmer af forskellig politisk 
observans og geografisk oprindelse, der mødes hver anden måned, og en undergruppe om 

  
1 Artikel 12 i konventionen om barnets rettigheder.
2 Europa-Parlamentet har allerede tidligere krævet, at der udpeges en repræsentant på højt niveau, som skal 
varetage børns rettigheder. Jf. navnlig Europa-Parlamentets beslutning om handel med børn og børnesoldater 
(B5-0320/2003) vedtaget den 3.7.2003.
3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
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familiespørgsmål. 

Selv om disse initiativer er prisværdige, kan de vise sig at være utilstrækkelige, navnlig på 
grund af deres manglende synlighed og den manglende koordinering mellem dem. Efter 
ordførerens mening er det derfor nødvendigt at koordinere de aktiviteter, som disse forskellige 
instanser udfolder, at styrke dem og sikre offentliggørelse heraf eventuelt via en fælles 
webside.

Hvad angår Europa-Parlamentet, kan man som nævnt ovenfor endvidere overveje at oprette et 
organ, som skal koordinere aktiviteterne i forbindelse med beskyttelse af børns rettigheder, 
eventuelt ved at udpege en forsvarer for børns rettigheder eller en ombudsmand med en 
administrativ afdeling, der kan støtte hans arbejde. 

Lad mig endvidere minde om, at det er vigtigt at styrke forbindelserne til de forskellige 
internationale organisationer, såsom Europarådet, der gennemfører mange initiativer 
vedrørende børns rettigheder lige fra lancering af kampagner mod vold1 til vedtagelse af 
forskellige henstillinger, resolutioner og konventioner, således at denne institution er en 
privilegeret partner i gennemførelsen af en strategi for børns rettigheder. Dette gælder 
ligeledes nogle af FN's agenturer, navnlig UNICEF, der især skiller sig ud på grund af 
kvaliteten af dens undersøgelser af forskellige aspekter af beskyttelsen af børns rettigheder.

I denne forbindelse påhviler det ligeledes Det Europæiske Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, der blev oprettet for nylig, at etablere et netværkssamarbejde med disse 
organisationer, med Europarådets højkommissær for menneskerettigheder samt med 
civilsamfundet eller med specialiserede organer såsom ENOC for at optimere forskningen i 
forsvar for børns rettigheder, udnytte de erfaringer, den viden og de informationer, der er 
indhøstet af andre instanser, og således undgå overlapninger. 

5. Indsamling af statistiske oplysninger

Kommissionen tilkendegiver i sin meddelelse, at den agter at gennemføre en omfattende 
analyse af de hindringer, der gør, at børn ikke kan udøve deres rettigheder til fulde. Denne 
analyse skal danne grundlag for en offentlig høring i 2008 og munde ud i fastsættelsen af 
hovedprioriteterne for EU's fremtidige indsats. Det er indlysende, at en sådan analyse og 
indførelsen og evalueringen af strategier, politikker og programmer, der fokuserer på børn, 
navnlig de dårligst stillede børn, skal kunne baseres på pålidelige, fuldstændige, værdifulde og 
ajourførte statistikker.

Det ser imidlertid ud til, at der i EU findes store mangler på området2, og at der bør 
gennemføres foranstaltninger for at forbedre indsamlingen af statistiske oplysninger. Europa-
Kommissionen vil således kunne overveje at udvide Eurostats mandat for at medtage endnu 
flere indikatorer specifikt vedrørende børn i tæt samarbejde med medlemsstaterne, der også 
selv bør styrke deres statistiske redskaber. Også i denne forbindelse har børns deltagelse stor 

  
1 Siden januar 2006 har Europarådet haft en koordineringsenhed, der beskæftiger sig med fremme af børns 
rettigheder og beskyttelse af børn mod vold – www.coe.int/children.
2 Jf. i denne forbindelse navnlig brochuren offentliggjort af Euronet "Children Rights in the EU", s. 36.
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betydning, og det drejer sig om at undersøge mulighederne for på en systematisk måde at 
indsamle oplysninger om deres syn på bestemte spørgsmål. De oplysninger, der indsamles af 
telefonhjælpelinjerne for børn, kunne også anvendes. Det er indlysende, at der skal afsættes 
tilstrækkelige midler hertil. I denne forbindelse bemærkes det med tilfredshed, at 
Kommissionen i sin meddelelse er indstillet på "at afsætte de nødvendige menneskelige og 
finansielle ressourcer til denne strategi"1.

Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder kommer også til at spille en 
afgørende rolle i denne forbindelse. Som dets forgænger, Det Europæiske Observationscenter 
for Racisme og Fremmedhad, skal agenturet udvikle metoder og standarder til forbedring af 
sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem 
samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne.2

6. Fremme af samarbejde med de involverede parter: FORUMMET

Parallelt med bestemmelserne i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder, der i artikel 10 bestemmer, at der skal oprettes en 
"platform for grundlæggende rettigheder", som skal udgøre en mekanisme til udveksling af 
oplysninger og samling af viden, og som skal bestå af forskellige typer organer, der arbejder 
for menneskerettigheder, bestemmes det i Kommissionens meddelelse, at der skal oprettes et 
forum.

Dette forum, som man kunne forestille sig ville komme til at henhøre under agenturet, skal 
ifølge Kommissionen bidrage til at udforme og overvåge EU-foranstaltninger og fungere som 
mødested for udveksling af god praksis. Det skal have deltagelse af såvel medlemsstaterne 
som FN's agenturer, Europarådet, civilsamfundet og børnene selv.

Kommissionen får til opgave at oprette et sådant forum for at sikre behørig deltagelse af de 
mange aktører, der er berørt, og samtidig sikre en effektiv organisation.

For at dette kan ske, må man sandsynligvis nedsætte en snæver rådgivende ekspertgruppe på 
højt plan, som bl.a. skal have til opgave at bidrage til udarbejdelsen af dagsordenerne for 
forummets møder. I denne ekspertgruppe skal der sidde jurister, som kan fremsætte konkrete 
forslag om de retsakter, der vil kunne vedtages på fællesskabsplan for at konkretisere 
forummets forslag. Forummets opgaver og beføjelser bør endvidere præciseres. Hvis dette 
forum skal fremsætte henstillinger, bør man i en slags vedtægt definere, hvordan disse 
henstillinger vil blive fulgt op, og udpege de organer, der skal omsætte dem i praksis. 
Parlamentets berørte udvalg vil kunne spille en aktiv overvågningsrolle i denne forbindelse.

Forummet skal selvsagt for at kunne arbejde effektivt og under gode vilkår opføres i 
Fællesskabets budget.

7. Indførelse af en mekanisme, der muliggør overvågning af de realiserede fremskridt 

  
1 Ovennævnte meddelelse, s. 13.
2 Artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15.2.2007 om oprettelse af Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.
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Man kan kun glæde sig over Kommissionens beslutning om hvert år at offentliggøre en 
statusrapport om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af den foreslåede strategi. 
Denne rapport skal fungere som et redskab for Parlamentet, navnlig i forbindelse med dets 
årlige betænkninger om menneskerettighedssituationen internt og eksternt, så det kan udøve 
en systematisk og præcis kontrol med, hvordan der tages hensyn til børns rettigheder på 
fællesskabsplan.

I henhold til UNICEF's forslag1 bør Europa-Parlamentet sikre kontrollen med de opnåede 
resultater ved regelmæssigt at tilrettelægge høringer vedrørende visse specifikke aspekter af 
fremme af børns rettigheder.

Også her skal Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder spille en afgørende 
rolle, og det drejer sig om at sikre, at kontrollen med overholdelsen af børns rettigheder 
indtager sin rette plads i det flerårige arbejdsprogram, som det skal udarbejde, når det 
påbegynder sit arbejde, og som Europa-Parlamentet inden længe vil blive hørt om2.

III. PRIORITEREDE OMRÅDER, SOM STRATEGIEN SKAL BYGGES OP 
OMKRING

l. Bekæmpelse af enhver form for vold

Vold mod børn kan aldrig retfærdiggøres. Det er hovedsynspunktet i professor Pinheiros 
rapport, som blev fremlagt under høringen den 17. april, og det afspejler sig også i 
nærværende betænkning3. 

Derfor bør man ikke kun straffe voldsmændene, men også udarbejde en strategi for 
forebyggelse af vold mod børn.

EU har allerede indført flere vigtige værktøjer til bekæmpelse af den vold, som børn udsættes 
for, nemlig programmerne Daphne og Agis4 og handlingsplanen for bekæmpelse af 
menneskehandel5: Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af 
menneskehandel6, Rådets afgørelse af 29. maj 2000 om bekæmpelse af børnepornografi på 
internettet7, Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af 
seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi8 samt diverse foranstaltninger til bekæmpelse 
af sexturisme, der involverer børn.

  
1 Jf. Marta Santos Pais' tale på høringen den 17.4.2007 http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15.2.2007.
3 Sergio Paulo Pinheiro er udpeget til at lede FN's undersøgelse om vold mod børn. Undersøgelsen kan findes på 
flere websteder bl.a. http://www.unicef.org.
4 Dette program har til formål at hjælpe jurister, de retshåndhævende myndigheder og repræsentanter for de 
tjenester, der yder bistand til ofre, i EU-medlemsstaterne og i kandidatlandene med at iværksætte europæiske 
netværk og med at udveksle oplysninger og god praksis.
5 EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af 
menneskehandel, EUT C 311 af 9.12.2005.
6 EFT L 203 af 1.8.2002.
7 EFT L 138 af 9.6.2000.
8 EFT L 13/44 af 20.1.2004.
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I forbindelse med det sidstnævnte område meddelte kommissær Frattini under høringen den 
17. april 2007, at Kommissionen i samarbejde med rejsearrangørerne vil arbejde for at styrke 
foranstaltninger, der kan standse strømmen af sexturisme fra medlemsstaterne, hvilket glæder 
ordføreren, som i øvrigt ønsker, at der fastsættes procedurer, der kan sikre en bedre 
koordination af ekstraterritorial efterforskning. Kommissær Frattini har desuden annonceret 
en meddelelse om internetkriminalitet, som blev vedtaget den 22. maj 2007.

Lad os i forbindelse med seksuel udnyttelse af børn huske på, at Europarådet er i færd med at 
vedtage en konvention til beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug, og 
at EU-medlemsstaterne har koordineret deres holdning til den via Artikel 36-udvalget. I den 
forbindelse er Fællesskabets og/eller EU's tiltrædelse af denne konvention blevet nævnt. 
Ordføreren kan kun opfordre til en sådan tiltrædelse og ser gerne, at der i den forbindelse 
vedtages en principiel holdning, der i fremtiden vil gøre EU i stand til at deltage i 
forhandlinger om kommende konventioner på det strafferetlige område - navnlig 
konventioner, der har til formål at beskytte børn - og ratificere dem. 

Det er desuden påtrængende nødvendigt at indføre et system til beskyttelse af børn mod 
seksuelt misbrug, som omfatter effektive kontrol- og koordineringsmekanismer, der kan sikre, 
at personer, som efter en domfældelse bør betragtes som værende uegnede til at arbejde med 
børn, rent faktisk nægtes adgang til visse erhverv. Ordføreren slår til lyd for, at Rådet styrker 
det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, når det gælder seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi, ved at forbedre samarbejdet, hvad angår udveksling af oplysninger om 
retspraksis i EU, og ved at pålægge minimumskrav i forhold til de øvrige medlemsstater. 
Denne fremgangsmåde er påkrævet for at sikre, at forbuddet mod at udøve en aktivitet, som 
indebærer kontakt med børn, for den person, der er dømt for seksuelt misbrug i en 
medlemsstat, også har retsvirkning i de øvrige medlemsstater. 

Når det gælder børnepornografi på internettet, vurderer Europa-Kommissionen, i samarbejde 
med flere banker og de vigtigste organer, der udsteder kreditkort, mulighederne for at 
udelukke websteder, hvorfra der sælges børnepornografisk materiale, fra 
onlinebetalingssystemerne. Det er et prisværdigt initiativ, som fortjener den største 
opmærksomhed. Ikke mindst bør det være tilladt for en bank at videregive oplysninger til 
andre kreditinstitutter med henblik på at varetage barnets interesser, hvis den pågældende 
bank har ophævet den aftale, der er indgået med en erhvervsdrivende, som sælger 
børnepornografisk materiale online - som oftest efter at have modtaget underretning fra den 
institution, der udsteder kreditkortet, og som har foretaget kontrollen. Man bør i denne 
forbindelse etablere en database, som løbende ajourføres, med oplysninger om 
erhvervsdrivende, som sælger børnepornografisk materiale. Oplysningerne om sådanne 
sælgere burde i øvrigt straks tilgå den berørte medlemsstats politimyndigheder, Europol og 
Interpol. I forbindelse med bekæmpelsen af onlinebørnepornografi bør der gennemføres 
kampagner for at oplyse og bevidstgøre offentligheden med henblik på at beskytte børnene og 
få gerningsmændene dømt.

Når det drejer sig om voldshandlinger, der spredes via internettet, bør der etableres et effektivt 
system til selvregulering vedrørende websteder, som spreder billeder eller videooptagelser, 
som viser brutale handlinger. Netoperatørerne bør opmærksomt følge det indhold, der er i 
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omløb på deres websted, og forbyde "internetbrutalitet", som befordrer voldshandlinger 
blandt mindreårige og ydmygelse af elever og lærere. I denne forbindelse fremhæver 
ordføreren fællesskabsprogrammet Safer Internet Plus (2005-2008), som tager sigte på at 
fremme mere sikker brug af internettet og de nye onlineteknologier, som har givet anledning 
til etablering af telefonnumre og hotlines for at hjælpe børn, som kommer i forbindelse med 
ulovligt og skadeligt netindhold. 

Det er endvidere vigtigt opmærksomt at følge de øvrige kommunikationsmidler, navnlig tv, 
for at overvåge og begrænse udsendelsen af billeder og programmer, som indeholder 
voldsscener eller er uegnede for børn.

En anden form for alvorlig vold, der bør sættes fokus på, er omskæring. I takt med de øgede 
migrationsstrømme, som ikke systematisk indebærer egentlig integration, er fænomenet stærkt 
stigende, også i EU. Ofte er der velvillige læger, som illegalt udfører denne type operationer. 
Endnu oftere udsættes børnene for sådanne handlinger, når de tages med til deres 
oprindelsesland og der lemlæstes uden at have modtaget oplysninger eller særlig lægehjælp. 
Skaderne er uoprettelige og har alvorlige konsekvenser for den berørtes fysiske og psykiske 
sundhed.

Der bør etableres et samarbejde med oprindelseslandene herom.

I forbindelse med bekæmpelse af menneskehandel1 vil ordføreren gerne understrege fordelene 
ved et samarbejde med Europol og Eurojust, og ordføreren mener, at alle midler, der kan 
styrke deres indsats for at beskytte børn mod menneskehandel, skal tages i brug, hvilket også 
gælder indsatsen mod enhver form for vold og udnyttelse, ikke kun af seksuel karakter. Rent 
faktisk kan udnyttelsen af et barn antage vidt forskellige former, f.eks. brug af børn til tiggeri, 
hvilket åbenlyst skader barnets værdighed og påfører det alvorlige psykiske skader og derfor 
burde forbydes i alle medlemsstaterne. Ordføreren ønsker således, at medlemsstaterne 
forsyner Europol og Eurojust med alle brugbare oplysninger, som kan være med til at 
forbedre deres effektivitet, og at Europol styrker sit samarbejde med Interpol og Frontex. 

Kommissær Frattini understregede i forbindelse med høringen den 17. april sin vilje til i tæt 
samarbejde med branchen at bekæmpe voldelige videospil, hvilket ordføreren fuldt ud kan 
støtte.

2. Bekæmpelse af fattigdom og forskelsbehandling og retten til uddannelse

Den nuværende strategi tager sigte på at nå millenniummålene, som fastsætter globale 
prioriteringer for hele verdens befolkning, men først og fremmest for børnene. Målene 
omhandler først og fremmest bekæmpelse af ekstrem fattigdom, skolegang for alle børn, 
fremme af sundheden blandt gravide og fødende kvinder, nedbringelse af børnedødeligheden 
og kampagner, som tager sigte på at forebygge hiv/aids, samt vaccinationskampagner.

Endvidere bør man beskytte børn mod de værste former for udnyttelse, navnlig børnearbejde, 
inddragelse af børn i konflikter (børnesoldater) og slaveri i hjemmet.

  
1 Kommissær Frattini har gjort den 17. oktober til dag for bekæmpelse af menneskehandel.
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Ofte er fattigdom årsag til social udstødelse og forskelsbehandling. I sin meddelelse 
bekendtgør Kommissionen sin hensigt om fra 2007 at arbejde for en mere samlet 
gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af børnefattigdom i EU. 

Det er afgørende, at EU gør noget ved disse problemer i overensstemmelse med konventionen 
om barnets rettigheder, hvis artikel 27 og 28 understreger ethvert barns ret til en levestandard, 
der kan sikre barnets fysiske, mentale, åndelige, moralske og sociale udvikling samt barnets 
ret til uddannelse. Retten til uddannelse er i øvrigt også fastsat i artikel 14 i chartret om 
grundlæggende rettigheder. 

EU skal tilse, at ingen form for forskelsbehandling i forbindelse med adgangen til uddannelse 
tolereres. På nuværende tidspunkt er det imidlertid kun Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 
2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk 
oprindelse, der pålægger medlemsstaterne at forbyde enhver form for forskelsbehandling, 
direkte eller indirekte, i forbindelse med uddannelse. Det betyder konkret, at på nuværende 
tidspunkt er det kun etniske mindretal, der i fællesskabsretten nyder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i forbindelse med uddannelse, ikke religiøse eller sproglige mindretal. 
Ordføreren mener derfor, at der bør vedtages nye bestemmelser med henblik på at udvide 
anvendelsesområdet for beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med adgangen til 
uddannelse1. 2007 er det europæiske år for lige muligheder for alle. Ordføreren ønsker 
følgelig, at Kommissionen går i gang med at udarbejde et direktiv, der dækker alle områder, 
der er omhandlet i direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse (jf. artikel 13), og udvider dette til at omfatte alle de former for 
forskelsbehandling, der er omfattet af EF-traktatens artikel 13, nemlig køn, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, seksuel orientering og handicap.

Handicappede børn bør være et af de højest prioriterede områder i forbindelse med EU's 
fremtidige foranstaltninger for at beskytte børns rettigheder. Der er i denne forbindelse grund 
til at understrege, at handicappede børn bør betragtes som børn "med anden styrke", hvorfor 
det er helt nødvendigt at bidrage til deres udvikling og respektere dem.

Ordføreren mener endvidere, at der i visse tilfælde, navnlig i forbindelse med romabørn, bør 
iværksættes positive foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling. Dette synes 
faktisk at være den eneste måde, hvorpå man kan imødegå den segregation, som disse børn 
undertiden er udsat for2. 

Især bør kampagner for skolegang fremmes, da de på hensigtsmæssig vis kan bidrage til at 
bekæmpe den udbredte analfabetisme. Endvidere bør der træffes særlige foranstaltninger for 
at løse problemet med romabørnenes spredte skolegang.

Samtidig bør de sundhedsmæssige strukturer befordre vaccinationsprogrammer og 
sundhedspleje, som er rettet mod nyfødte og børn i romanibefolkningen, som ofte er en 

  
1Se i den forbindelse temarapport nr. 4 fra ekspertnettet vedrørende grundlæggende rettigheder af 25.5.2006, s. 
45. 
2 Der findes eksempler på god praksis på området i førnævnte rapport, s. 46 ff.
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befolkningsgruppe med høj sygdomsrisiko.

I øvrigt bør der foretages en målrettet indsats til fordel for gadebørn, om hvem oplysningerne 
er mere end mangelfulde, men hvis nød retfærdiggør målrettede foranstaltninger.

3. Indvandrerbørns rettigheder

I sin meddelelse understreger Kommissionen, at en "anden udfordring består i at sikre, at 
børns rettigheder som indvandrere, asylsøgere og flygtninge respekteres i EU's og 
medlemsstaternes lovgivning og politikker"1. Ordføreren kan kun tilskynde til, at denne 
udfordring tages op. 

På asylområdet ventes Kommissionen i løbet af de kommende måneder at forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet nye instrumenter, som skal munde ud i et fælles asylsystem. Ordføreren 
henleder allerede nu opmærksomheden på, at der i højere grad skal tages hensyn til børns 
særlige situation i forbindelse med samtlige foranstaltninger, der vedtages i den henseende. 
Selv om de nuværende instrumenter rent faktisk allerede indeholder bestemmelser, der har til 
formål at beskytte børn, er de ikke altid tilstrækkelige, og der er fortsat problemer med 
anvendelsen af dem2.. Derfor er det for eksempel nødvendigt at sikre, at de embedsmænd, der 
er ansvarlige for sagsbehandlingen, får en særlig uddannelse, at barnet bliver hørt under 
forhold, der svarer til dets alder, som skal fastslås med størst mulig nøjagtighed, og at der kan 
findes alternativer til tilbageholdelse, som kun tilfører barnet yderligere traumer. 
Det vil også være en fordel præcist at definere begrebet "barnets tarv" i nært samråd med 
navnlig UNHCR, som har udviklet en procedure til formelt at fastslå, hvad begrebet tarv 
dækker, "BID" (Best Interests Determination)3.

Dette begreb er særlig vigtigt i forbindelse med uledsagede mindreårige, hvis sårbarhed er
ganske åbenlys4. Det er vigtigt at sikre, at de behørigt oplyses om deres rettigheder og om 
måden, hvorpå de kan beskytte disse rettigheder, og at de hurtigst muligt får hjælp fra en 
retlig repræsentant.

Der er endvidere mange børn, som ikke registreres ved fødselen. Hvis børnene ikke er 
registreret, har de ikke ret til identitet, navn, nationalitet, undervisning og sundhedspleje. 
Børnene er usynlige, og der kræves således et konkret initiativ, eftersom en ikke-registreret 
mindreårig ikke har status som retssubjekt, hvilket forhindrer kontrol, forebyggelse og 
initiativer i tilfælde af krænkelse af barnets rettigheder. Det forekommer, at børn, som ikke er 
registreret, er ofre for seksuel udnyttelse, gøres til slaver eller tvinges til at arbejde. 

  
1 KOM(2006)0367, s. 7.
2 Se i den forbindelse indlægget fra repræsentanten fra UNHCR ved høringen den 17. april 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
3 Den formelle fastslåelse af barnets tarv (BID) er en formel proces, som består af særlige sikkerhedsprocedurer 
og dokumentationskrav fastsat for visse børn under UNHCR's kompetence. Beslutningstageren pålægges at 
vægte og afveje alle relevante faktorer i den enkelte sag, og vedkommende skal tillægge de rettigheder og 
pligter, som er anerkendt i FN's konvention om barnets rettigheder og i andre menneskerettighedsinstrumenter, 
passende vægt, således at der bliver truffet en fuldstændig afgørelse, som på bedste vis beskytter barnets 
rettigheder.
4 I henhold til skøn fra UNHCR er 4 til 5 % af de asylsøgere, der ankommer til EU's territorium, uledsagede 
mindreårige, hvilket svarede til mellem 8.000 og 10.000 mindreårige i 2006.
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IV. KONKLUSION

De områder, som er belyst ovenfor, og hvor barnets rettigheder kræver specifik 
opmærksomhed, er kun nogle af de spørgsmål, som vil blive taget i betragtning med henblik 
på at nå frem til en egentlig "mainstreaming". Andre problematikker, navnlig spørgsmålet om 
undervisning i korrekt ernæring, alkoholmisbrug og spredning af narkotika, der ifølge en 
undersøgelse foretaget af Save the Children fremstår som nogle af de store problemer, som 
børnene selv gerne så blive behandlet, skal naturligvis også give anledning til konkrete 
foranstaltninger.  

Der er adskillige andre af børnenes rettigheder, som ikke respekteres, og som ikke er omfattet 
af behørige garantier. Der er en række forhold, som trænger sig på, når det gælder børn. Vi 
kan eksempelvis nævne det eksponentielt stigende antal tilfælde af international handel med 
børn, bureaukratiske procedurer, som lægger hindringer i vejen for internationale adoptioner, 
de tragiske situationer i forbindelse med tvangsægteskaber og det betragtelige antal børn, som
savnes, og som man ikke har hørt fra.

Som ordføreren påpegede i starten, vil de prioriterede områder i den strategi, som 
Kommissionen har foreslået, blive drøftet tilbundsgående på et senere tidspunkt og i 
forskellige fora. Et af dem er det forum, som mødes første gang i Berlin.

Det er imidlertid vigtigt at evaluere de retningslinjer, der er indeholdt i den nye europæiske 
strategi for at støtte familien og styrke fødselsprocenten og for at sikre børnenes rettigheder.


