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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti
(2007/2093(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta v Bruslju dne 21. in 22. junija 2007 o reformi 
pogodb,

– ob upoštevanju besedila prihodnjega člena 3 Pogodbe o EU, ki ga je Evropski svet sprejel 
21. in 22. junija 2007 na zasedanju v Bruslju ter navaja, da se Unija "bori […] proti […] 
diskriminaciji ter spodbuja […] varstvo pravic otrok" ter določa tudi, da "v odnosih z 
ostalim svetom Unija […] prispeva k […] varstvu človekovih pravic, predvsem pravic 
otrok",

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta v Bruslju z dne 21. in 22. junija 2007 o tem, da 
Listina o temeljnih pravicah, katere člen 24 izrecno zadeva "otrokove pravice" in med 
drugim določa, da se morajo "pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki 
zadevajo otroke, […] upoštevati predvsem koristi otrok", postane pravno obvezujoča,

– ob upoštevanju sklepa Unije o pristopu k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin iz leta 1950, ki predvideva sankcije v primeru neupoštevanja,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela 
generalna skupščina Združenih narodov 20. novembra 1989, in njenih izbirnih protokolov,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št.°168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi 
Agencije Evropske unije za temeljne pravice1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. julija 2006 z naslovom "Strategiji EU o 
otrokovih pravicah naproti" (KOM(2006)0367),

– ob upoštevanju rezultatov posvetovanja, ki sta ga izvedli organizaciji Save the Children in
Plan International o sporočilu Komisije2,

– ob upoštevanju foruma, ki ga je ustanovila Komisija po objavi svojega sporočila z 
naslovom "Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti" in ki se je prvič sestal v Berlinu 
4. junija 2007,

– ob upoštevanju politične izjave, ki je bila sprejeta med prvim forumom v Berlinu 4. junija 
2007, kjer je bila ponovno izražena želja po sistematičnem upoštevanju otrokovih pravic v 
notranji in zunanji politiki Evropske unije,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2006 v zvezi z okvirno 

  
1 UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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strategijo o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse1,

– ob upoštevanju tematskega spremljanja otrokovih pravic v Evropski uniji s strani skupine 
strokovnjakov za temeljne pravice2,

– ob upoštevanju poročila Združenih narodov o nasilju nad otroki, ki je bilo predstavljeno v 
generalni skupščini Združenih narodov 9. oktobra 2006,

– ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju 
proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2007 z naslovom "Na poti k splošni 
politiki o boju proti kibernetskemu kriminalu" (KOM(2007)0267),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve ter
mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za 
razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje ter 
Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2007),

A. ker je glavni cilj sporočila Komisije z naslovom "Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti" spodbujati priznavanje otrokovih pravic, vključno z in zlasti pravico do družine, 
pravico do ljubezni in igre, pravico do zdravstvene oskrbe, izobrazbe, socialnega
vključevanja, enakih možnosti, športa ter čistega in varnega okolja, da se zagotovijo
temelji za "otrokom prijazno družbo in družbo po njihovi meri", kjer se bodo počutili 
varni in pomembni,

B. ker je v skladu s členom 24 Listine o temeljnih pravicah pomembno, da se otrokom 
zagotovi pravica do "sodelovanja", da se vedno upošteva njihove izkušnje in mnenja v 
zvezi z vsemi vprašanji, ki jih zadevajo,

C. ker je bistveno, da se otrokove pravice vključijo in zaščitijo v vseh politikah Unije, ki jih 
zadevajo (redno vključevanje),

GLAVNE SMERNICE STRATEGIJE

1. pozdravlja pobudo Komisije, ki izraža jasno željo, da se otrokovim pravicam prizna 
poseben status, ki je ločen od splošnejše problematike temeljnih pravic, katerih del so 
sicer otrokove pravice;

2. poudarja, da čedalje večje število področij, ki spadajo v pristojnosti Evropske unije, 
posredno ali neposredno zadeva otrokove pravice, in poziva Komisijo, da v svojo študijo o 
oceni vpliva, predvideno v sporočilu z dne 27. aprila 2005 z naslovom "Spoštovanje
Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije – Metodologija za 
sistematičen in strog nadzor" (KOM(2005)0172), vključi oddelek o upoštevanju otrokovih 

  
1 UL C 300E, 9.12.2006, str. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 UL L 13, 20.1.2004, str. 44.
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pravic na pravni ravni;

3. pozdravlja forum, ki ga je ustanovila Komisija in ki združuje predstavnike držav članic, 
Evropskega parlamenta in Komisije, nevladnih organizacij, mednarodnih organizacij, ki 
so dejavne na področju otrokovih pravic, ter otroke;

4. poziva Komisijo, da predloži predlog o vzpostavitvi posebne proračunske postavke za
otrokove pravice, ki bi omogočila financiranje foruma in pilotnih projektov, kot je 
evropski sistem hitrega opozarjanja ugrabitve otrok;

5. pozdravlja ustanovitev medsektorske skupine s strani Komisije in imenovanje 
koordinatorja za pravice mladoletnikov ter želi vzpostavitev enote za usklajevanje tudi v 
Evropskem parlamentu, da se povežejo in racionalizirajo vse pobude in parlamentarne 
dejavnosti v zvezi s otrokovimi pravicami; želi, da bi te strukture med drugim lahko 
zagotovile omrežje za izmenjavo informacij in dobrih praks;

6. z zanimanjem pričakuje objavo dokumenta Komisije o posvetovanju po letu 2008, 
katerega cilj je določiti glavne prednostne naloge prihodnjega ukrepanja EU na področju 
otrokovih pravic, in jo poziva, da upošteva rezultate posvetovanja, ki sta ga organizaciji
Save the Children in Plan International v začetku leta 2007 izvedli s tisoč otroki in ki je 
pokazalo, da so vprašanja, ki jih obravnavajo kot prednostna, nasilje nad otroki, 
diskriminacija, socialna izključenost in rasizem, vpliv droge, alkohola in kajenja, 
prostitucija in trgovina z ljudmi ter varstvo okolja1;

7. poziva, da se zaščita otrokovih pravic vključi med prednostne naloge večletnega okvira 
Agencije za temeljne pravice in da ta čim prej vzpostavi mrežo sodelovanja z 
mednarodnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, ki so dejavne na tem področju, 
da se v celoti izkoristijo njihove izkušnje in informacije, ki so jim na voljo;

8. poziva Komisijo, Agencijo za temeljne pravice in države članice, da si prizadevajo za 
izboljšanje zbiranja statističnih podatkov v zvezi s položajem otrok v Evropski uniji in po 
potrebi poskrbijo za širitev mandata Eurostata, da se zagotovi vključitev večjega števila 
kazalnikov, ki so posebej povezani z otroki;

9. poziva k temu, da se predvidi pristop EU h konvencijam Sveta Evrope v zvezi s pravicami 
otrok, kot so konvencije o uresničevanju otrokovih pravic, o posvojitvi otrok, o 
izkoriščanju in spolnih zlorabah, ter upa, da bo Svet sprejel načelno stališče, da se EU v 
prihodnosti omogoči sodelovanje pri pogajanjih glede prihodnjih konvencij, katerih cilj je 
zlasti zaščita otrok;

10. želi, da se razišče možnost pristopa EU h Konvenciji Združenih narodov o otrokovih 
pravicah;

11. poziva vse države članice, ki tega še niso storile, da imenujejo varuha za otroke in 
mladoletnike, kot je predvideno v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989;

NEKATERI PREDNOSTNI VIDIKI

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

12. potrjuje, da je nasilje nad mladoletniki v kakršni koli obliki neopravičljivo, in opozarja, da 
eno od priporočil iz študije Združenih narodov o nasilju izpostavlja pomen preprečevanja, 
kar pomeni zlasti okrepitev pravosodnega in policijskega sodelovanja med državami 
članicami, Europolom in Eurojustom;

13. poziva vse institucije in države članice, da sodelujejo v boju proti trgovini z otroki, 
pedofiliji in otroški pornografiji na internetu, zlasti z novimi pravnimi instrumenti, ki 
predvidevajo sodelovanje vseh zadevnih javnih in zasebnih subjektov, kot je navedeno 
tudi v sporočilu Komisije z naslovom "Na poti k splošni politiki o boju proti 
kibernetskemu kriminalu";

14. podpira zavezo Komisije, ki skupaj z glavnimi družbami, ki izdajajo kreditne kartice, 
preučuje tehnične možnosti za izključitev spletnih strani, ki prodajajo material z otroško 
pornografijo prek elektronskih sredstev, iz spletnega plačilnega sistema;

15. priporoča ustanovitev ustreznega in učinkovitega sistema za urejanje, ki zadeva ponudnike 
dostopa, zasebne in javne televizije ter industrijo, katerega cilj je zlasti prepoved prenosa 
škodljivih podob in vsebin (vključno s pojavom elektronskega nadlegovanja) ter trženja 
nasilnih videoiger, ki škodijo psihofizičnemu razvoju otroka, če spodbujajo nasilje;

16. poziva k oblikovanju načrta za preprečevanje kriminala med mladoletniki in pojava 
nadlegovanja v šoli, ki bi povezal zlasti družine in šole;

17. želi, da države članice predvidijo sistem dostopa do informacij o obsodbah zaradi zlorabe 
otrok, zlasti zato, da se bodo osebe, obsojene zaradi spolne zlorabe, obravnavale kot 
neprimerne za delo z otroki, da se jim bo lahko onemogočil dostop do opravljanja 
nekaterih poklicev ter da se bo tako čim učinkoviteje preprečila ponovitev kaznivega 
dejanja; v zvezi s tem pozdravlja napredek Sveta na področju izmenjave informacij o 
nacionalnih kazenskih obsodbah med državami članicami in želi, da Svet hitro zagotovi 
medsebojno povezovanje nacionalnih kazenskih registrov v obliki evropske mreže;

18. zahteva, da se spolni turizem, ki vključuje otroke, obravnava kot kaznivo dejanje v vseh 
državah članicah in da ga ureja kazensko pravo, ki ni vezano na državno ozemlje, ter da 
Europol dobi pooblastila za sodelovanje s policijski silami držav članic in držav, ki jih 
zadeva tovrstni turizem, za sprožanje preiskav za ugotavljanje, kdo so storilci takšnih 
kaznivih dejanj;

19. poziva, da se za mladoletnike sorazmerno glede na resnost storjenega prekrška predvidijo 
kazni, ki nadomeščajo zaporne kazni, in da se v vseh primerih zagotovijo ukrepi za 
prevzgojo za njihovo prihodnjo vključitev v socialno in poklicno okolje ob upoštevanju 
potrebe po seznanjanju mladoletnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi;

20. poziva k temu, da se obravnava težava mednarodnih ugrabitev mladoletnikov, ki so 
pogosto predmet sporov med starši po ločitvi ali razvezi;

21. poziva k hitri uvedbi ustreznih ukrepov za iskanje izginulih otrok;
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Revščina/Diskriminacija

22. opozarja, da v Evropski uniji 19 % otrok živi pod pragom revščine, zato je treba 
predvideti primerne ukrepe pomoči, zlasti za njihove družine;

23. vztraja pri tem, da mora boj proti revščini otrok postati eden glavnih ciljev strategije –
zlasti ob upoštevanju ciljev novega tisočletja Združenih narodov – če je revščina pogosto 
vzrok za pojav socialne izključenosti in številnih diskriminacij;

24. poziva Komisijo, da predstavi predlog direktive, ki bi obravnaval vse diskriminacije iz 
člena 13 Pogodbe o ES in vseh sektorjev, ki jih zajema Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 
29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali 
narodnost1;

25. poziva Komisijo in države članice, da se vzpostavijo pogoji, ki bodo vsem otrokom 
omogočili dostop do vseh vrst in ravni izobraževanja in usposabljanja, po potrebi s 
sprejetjem pozitivnih ukrepov, ki bi zapostavljenim skupinam omogočili šolanje, vključno 
z univerzitetnim izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem, ter brez katerih bi jim bil 
onemogočen dostop do šolanja2;

26. zahteva, da so predvsem romski otroci upravičeni do ciljno usmerjenih ukrepov, zlasti da 
se konča diskriminacija, socialna in šolska izključenost ter izkoriščanje, katerega žrtve so 
pogosto; med drugim želi, da se spodbujajo kampanje za šolanje in ukrepi za znižanje 
števila otrok, ki zapustijo šolanje, ter projekti za preprečevanje in pomoč na področju 
zdravja, vključno s cepljenjem;

27. zahteva, da se predvidijo ustrezni ukrepi za pomoč otrokom z ulice, ki so pogosto 
prisiljeni beračiti in ki bi lahko hitro postali žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi;

28. zahteva, da se med prednostne naloge strategije vključi sprejetje usklajenega sklopa
ukrepov, katerih namen je invalidne otroke obravnavati kot "drugače sposobne", da se 
izogne vsem oblikam diskriminacije ter se spodbuja njihovo šolsko, socialno in poklicno 
vključevanje v vseh obdobjih njihovega življenja;

29. želi preučiti možnost oblikovanja instrumenta Skupnosti glede posvojitev ob upoštevanju 
dejstva, da vse mednarodne konvencije v zvezi z zaščito otrokovih pravic zapuščenim 
otrokom ali sirotam priznavajo pravico do družine in zaščite;

30. poziva države članice, da za zmanjšanje števila napotitev zapuščenih otrok ali sirot v 
institucije najdejo učinkovite rešitve, kot so posvojitev na nacionalni ali po potrebi 
mednarodni ravni, ter v ta namen v EU zagotovijo prost pretok otrok, ki jih je mogoče 
posvojiti, v skladu s standardi držav Unije in mednarodnimi konvencijami;

31. spodbuja države članice, da predvidijo ukrepe za mlade odrasle iz sirotišnic ali zatočišč, 
da bi bili upravičeni do spremljevalnih ukrepov, ki bi jim pomagali pri oblikovanju 

  
1 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
2 Glej odstavek 11 Resolucije Evropskega parlamenta o okvirni strategiji o nediskriminaciji in enakih možnostih 
za vse (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261.
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načrtov za njihovo poklicno prihodnost in jim olajšali socialno vključevanje;

32. poziva, da se vprašanja v zvezi z prehrambeno vzgojo, zlorabo alkohola in razširjenostjo 
drog rešujejo odločneje;

Otroci priseljencev

33. poziva, da se nameni posebna pozornost položaju otrok priseljencev, katerih starši so 
prosilci za azil, begunci ali nezakoniti priseljenci, da ti otroci ne bodo trpeli zaradi 
negativnih posledic položaja, za katerega niso odgovorni;

34. želi, da je v okviru sprejemanja novih instrumentov na podlagi postopka soodločanja, na 
katerih bo temeljil skupen sistem za azil, zaščita otrokovih pravic na prvem mestu, ter da 
se v ta namen oblikujejo posebni ukrepi, ki upoštevajo ranljivost otrok;

35. opozarja na poseben položaj otrok brez spremstva in brez državljanstva ali otrok, ki ob 
rojstvu niso bili registrirani, za katere je treba sprejeti posebne ukrepe, ki bodo vedno
upoštevali višji otrokov interes, kot to določa zlasti Visoki komisariat Združenih narodov 
za begunce;

0

0            0

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam ter medvladni skupini L'Europe de l'Enfance, Evropski mreži nacionalnih 
otroških opazovalnic (ChildONEurope), Svetu Evrope, Odboru Združenih narodov za 
otrokove pravice, Unicefu, Mednarodni organizaciji dela in Svetovni zdravstveni 
organizaciji.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Poročevalka najprej pozdravlja objavo sporočila Komisije o izvedbi strategije o varstvu 
otrokovih pravic. Dejansko to pomeni, da obstaja prava želja, da to vprašanje postane 
prednostna naloga ukrepanja Unije: otrokom se priznajo vse pravice, njihovim interesom je 
treba posvetiti posebno pozornost v vseh politikah in ukrepih, sprejetih na ravni Unije1, ter se 
oblikujejo dokumenti za spodbujanje njihovih pravic.

Namen tega poročila je odzvati se na sporočilo ter zavzeti stališče do nekaterih predlogov iz 
tega sporočila in oblikovanje novih. Poročilo poleg splošnejših "strateških" vidikov, ki bodo 
obravnavani kot prvi, obravnava tudi nekatera posebna področja v pristojnosti Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, pri katerih morajo biti otrokove 
pravice del ciljno usmerjenega ukrepanja.

Spodbujanje in razvoj strategije naj poteka prek priznavanja otrokovih pravic, kot je pravica 
do družine, izobrazbe, socialnega vključevanja, zdravstvene oskrbe, enakih možnosti ter 
športa z namenom, da se postavijo temelji za "otrokom prijazno družbo in družbo po njihovi 
meri", kjer se bodo počutili varni in pomembni.

Poročevalka poudarja, da namen poročila ni oblikovanje seznama prednostnih pravic ali 
težav, za katere je treba najti rešitev. 
Namen poročila je spodbuditi razmišljanje o sporočilu Komisije ob upoštevanju številnih 
razprav v Evropskem parlamentu (sestanki s poročevalci v senci in z delovno skupino, v 
kateri so poročevalci odborov, pristojnih za mnenje, srečanja z izvedenci) ter zlasti skupne 
predstavitve 17. aprila 2007 in prvega evropskega foruma o otrokovih pravicah, ki je potekal 
4. junija v Berlinu. 

Med drugim bodo glavne prednostne naloge za prihodnje ukrepanje Unije opredeljene (po 
obsežnem posvetovanju, ki ga namerava začeti Komisija) na podlagi dokumenta, ki naj bi bil 
objavljen leta 2008.

II. GLAVNE SMERNICE STRATEGIJE O VARSTVU OTROKOVIH PRAVIC

1. Pravni okvir

Otrokove pravice so sestavni del človekovih pravic, ki jih morajo spoštovati Unija in države 
članice v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz 
leta 1950, na katero se sklicuje člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega so vse države 
članice ratificirale Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki je 
najboljši referenčni okvir na področju zaščite otrok. Vendar je treba v zvezi s tem poudariti, 

  
1 Kot je poudarila Santos Pais, direktorica raziskovalnega središča Unicefa Innocenti, v svojem uvodnem govoru 
na predstavitvi 17. aprila: "Otrokom je treba stalno namenjati posebno pozornost, pri oblikovanju politik in 
dodeljevanju proračunskih sredstev pa ni mogoče zanemariti ali zmanjšati pomena tega vidika".
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da čeprav je ta konvencija bolj specifična, ne vsebuje mehanizmov kaznovanja, ki bi 
zagotavljali njeno spoštovanje, kot velja za Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin.

Evropska unija ni imela do sedaj nobene posebne pravne podlage na področju otrokovih 
pravic. 
Treba je poudariti, da bi ustavna pogodba, če bi bila sprejeta, omogočila Evropski uniji 
mnogo bolj ustrezen pravni okvir na področju otrokovih pravic: člen I-3 ustavne pogodbe 
("Cilji Unije") z neposrednim sklicevanjem na otrokove pravice in člen 24 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (ki obravnava izključno "pravice otrok") bi postala zavezujoča. Če 
bo Svet Evropske unije sprejel odločitev o sklicu medvladne konference, bo moral Evropski 
parlament oblikovati svoje mnenje v skladu s členom 48 pogodbe o Evropski uniji. V tem 
primeru bo treba zagotoviti, da pravni red na področju otrokovih pravic ne postane predmet 
ponovne razprave, ampak da bo ponovno potrjen ali celo okrepljen.

Poleg tega je treba presoditi, ali je primerno, da EU sprejme ne le Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot je predvideno, ampak tudi različne 
konvencije Sveta Evrope, kot je opozorila predstavnica Sveta Evrope na predstavitvi 17. 
aprila1. Preučiti je treba torej možnost, da Evropska skupnost in/ali Evropska unija sčasoma 
sprejmeta konvencije o računalniški kriminaliteti2, o uresničevanju otrokovih pravic3, o 
posvojitvi otrok4 ali o spolnem izkoriščanju5. Presoditi je treba tudi, kako bi se lahko tudi 
kasneje pristopilo h konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Res pa je, da so bili tudi brez posebne pravne podlage sprejeti številni dokumenti na ravni 
Evropske unije, ki neposredno ali posredno vplivajo na otrokove pravice. Zato je ob sprejetju 
in prenosu teh dokumentov pomembno vzpostaviti sistem nadzora in spremljanja za 
zagotovitev ustreznega upoštevanja in spoštovanja otrokovih pravic. To je opredelitev 
"rednega vključevanja".

2. Redno vključevanje

Komisija je aprila 2005 sprejela sporočilo za izboljšanje združljivosti svojih predlogov z 
določbami Listine o temeljnih pravicah6. Iz njega je razvidno, da si je Komisija zastavila tri 
cilje: sistematično in dosledno preverjanje spoštovanja vseh temeljnih pravic pri pripravi vseh 
zakonodajnih predlogov; spodbujanje "kulture temeljnih pravic"; vidnejša predstavitev 
rezultatov nadzora Komisije glede temeljnih pravic drugim institucijam in javnosti.

  
1 Taylorjeva je izjavila: "Zelo bi bili veseli, če bi Evropska unija sprejela ustrezne konvencije in tako okrepila 
naše politično in praktično sodelovanje na tem področju ter dodatno spodbudila države članice k ratifikaciji teh 
konvencij". Besedilo govora je objavljeno na strani: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Člen 9 te konvencije navaja kazniva dejanja, povezana z otroško pornografijo.
3 Ta konvencija, katere cilj je zaščititi "višje interese" otrok, določa postopkovne ukrepe, ki otrokom omogočajo, 
da uveljavljajo svoje pravice, zlasti v družinskih postopkih (varstvo, pravica do obiskov, starševstvo, skrbništvo) 
pred sodiščem. 
4 Zdaj poteka revizija te konvencije, ki kaže na pravne in družbene spremembe ter zadeva zlasti na posvetovanje 
s posvojenim otrokom, če je to mogoče, najmanjšo starost posvojitelja in pravico oseb, da poznajo svojo 
identiteto ali izvor. Revidirana konvencija bo predložena Odboru ministrov leta 2007.
5 Ta konvencija je zdaj v postopku sprejemanja, Svet pa preverja možnost, da jo sprejmeta Komisija in/ali Unija.
6 Sporočilo Komisije o spoštovanju Listine o temeljnih pravicah v zakonodajnih predlogih Komisije. 
Metodologija za sistematičen in strog nadzor, KOM (2005) 172 konč., 27.4.2005.
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Evropski parlament je v poročilu1, ki ga je pripravil o tem sporočilu, izrazil željo, da Komisija 
pri svoji oceni vpliva eno poglavje posebej nameni temeljnim pravicam. Zdi se, da je treba to 
zahtevo ponoviti in izboljšati tako, da bi bilo koristno, da Komisija pri nekaterih zakonodajnih 
predlogih obravnava zlasti možen vpliv nekaterih določb na otroke. Jasno je, da se je treba v 
zvezi s takšnimi predlogi posvetovati s predstavniki civilne družbe, ki so strokovnjaki na tem 
področju. To je še toliko bolj pomembno, ker lahko predstavniki civilne družbe neposredno s 
svojimi izkušnjami pomagajo Komisiji pri odkrivanju možnih tveganj, ki jih za otrokove 
pravice predstavljajo tudi na videz nenevarni predlogi2.

Poleg tega je pomembno, da EP zagotovi poseben organ, katerega sestavo bi bilo treba še 
določiti, ali predstavnika/zagovornika otrokovih pravic, ki bi lahko predstavljal vez s 
predstavniki civilne družbe ali drugimi posebnimi organizacijami za varstvo otrokovih pravic. 
Otroci bi se lahko obrnili na ta organ ali predstavnika, kadar bi želeli predložiti predloge na 
področju spodbujanja pravic mladoletnikov (glej spodaj).

3. Sodelovanje
"Sodelovanje" je ključna beseda na področju otrokovih pravic ter vodilna misel v dokumentih 
in izjavah nevladnih organizacij, institucij ter posebnih mednarodnih organizacij na tem 
področju. Poročevalka meni, da ta izraz povzema temeljno načelo demokracije, to je, da imajo 
državljani pravico do sodelovanja pri odločitvah, ki so povezane z njimi.

Na žalost pa je v vsakdanjem življenju načelo sodelovanja zelo pogosto zapostavljeno; čeprav 
imajo včasih le otroci dragocene informacije, zlasti o nekaterih dogodkih na šolah, ulicah, v 
mladinskih klubih ali družinah, poleg tega pa imajo veliko zamisli o izboljšanju teh razmer. V 
tem poročilu se poudarja in se želi dokazati, da je otrok, ko mu je dana možnost, da svobodno 
izrazi svoje mnenje o vprašanju, ki ga zadeva3, pripravljen to storiti, doseženi rezultati pa so 
odlični.
Ta možnost je bila prvič uporabljena v okviru obsežnega posvetovanja organizacije Save the 
Children o sporočilu Komisije, rezultati pa so bili objavljeni na skupni predstavitvi 17. aprila 
2007.
Poročevalka upa, da bo v skladu z vsebino sporočila Komisija (tudi s pomočjo struktur in 
ljudi, ki so bliže otrokom) oblikovala mehanizem, ki bo omogočil hitro, učinkovito in 
dejansko posvetovanje/vključevanje otrok pri vseh vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo.

4. Vzpostavitev medinstitucionalne dinamike

Za večjo prepoznavnost in učinkovitost varstva otrokovih pravic bi bilo dobro izboljšati 
delovanje organov, ki so jih s tem namenom že ustanovile različne institucije, ter okrepiti 
sporazumevanje in sodelovanje med njimi. Po potrebi bi bilo treba ustanoviti tudi nove.

V Komisiji je bil tako pred kratkim imenovan koordinator za otrokove pravice, ki pa bi moral 
pri svoji dejavnosti imeti na razpolago enoto z zadostnim številom zaposlenih. Poleg tega bi 
lahko po zgledu sedanje skupine komisarjev za "temeljne pravice" predvideli, da bi ob 
oblikovanju prihodnje Komisije imenovali komisarja za človekove pravice, ki bi bil posebej 

  
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2007 o spoštovanju Listine o temeljnih pravicah v 
zakonodajnih predlogih Komisije: metodologija za sistematičen in strog nadzor (2005/2169(INI)).
2 V zvezi s tem glej zbirno poročilo mreže neodvisnih strokovnjakov za temeljne pravice iz leta 2005, str. 17 in 
sl.
3 Člen 12 Konvencije o otrokovih pravicah.
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zadolžen tudi za varstvo otrokovih pravic1 ter bi skrbel za združevanje in usklajevanje vseh 
zakonodajnih, upravnih, medijskih in drugih dejavnosti, povezanih z varstvom otrokovih 
pravic.

V zadnjih letih so bili ustanovljeni drugi organi, zlasti leta 2000 v okviru Sveta stalna 
medvladna skupina za otroke in mladoletnike, imenovana "L'Europe de l'Enfance"2, ki je 
zasnovana kot forum za izmenjavo in primerjavo podatkov o otrocih ter se neuradno sestaja 
vsak semester na povabilo države, ki prevzame predsedstvo EU.

Evropski parlament ima prav tako na voljo prostor za razprave o vprašanjih, ki zadevajo 
otroke, v okviru "Zveze za otrokove pravice", v kateri sodelujejo poslanci različnega 
političnega in geografskega izvora, ki se sestajajo vsaka dva meseca, ter v okviru medskupine 
"Družina". 

Čeprav so vredne pohvale, pa se te pobude lahko zdijo nezadostne, zlasti zaradi 
neprepoznavnosti in pomanjkanja medsebojne usklajenosti. Poročevalka meni, da bi bilo torej 
treba uskladiti dejavnosti, ki so jih razvili različni organi, jih okrepiti in z njimi seznaniti 
javnost, po potrebi z oblikovanjem skupne spletne strani.

Kar zadeva Evropski parlament, bi lahko poleg tega v skladu z navedenim predvideli 
ustanovitev organa za usklajevanje dejavnosti, povezanih z varstvom otrokovih pravic, po 
potrebi z imenovanjem zagovornika otrokovih pravic ali posrednika, ki bi imel pri svojem 
delu pomoč upravne enote. 

Opozoriti je treba tudi na pomen utrditve vezi z raznimi mednarodnimi organizacijami, kot je 
Svet Evrope, ki je na področju otrokovih pravic organiziral številne pobude, od kampanj proti 
nasilju3 do sprejetja raznih priporočil, resolucij in konvencij, zaradi česar je ta institucija 
privilegirani partner pri izvajanju strategije za otrokove pravice. To velja tudi za nekatere 
agencije Združenih narodov in zlasti za Unicef, ki izstopa predvsem zaradi kakovostnih študij 
o najrazličnejših vidikih varstva otrokovih pravic.

V tem smislu mora tudi na novo ustanovljena Agencija za temeljne pravice vzpostaviti 
povezave z organizacijami, visokim komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice ter 
civilno družbo ali posebnimi organizacijami, kot je Evropska mreža varuhov človekovih 
pravic za otroke (ENOC), za izboljšanje raziskav na področju varstva otrokovih pravic ter 
uporabo izkušenj, znanja in informacij drugih organov, da tako preprečiti morebitna 
prekrivanja. 

5. Zbiranje statističnih podatkov

Komisija je v svojem sporočilu objavila, da namerava opraviti obsežno analizo ovir, ki 
  

1 Evropski parlament je v preteklosti že zahteval imenovanje predstavnika na visoki ravni, zadolženega za 
varstvo otrokovih pravic. Glej zlasti resolucijo Evropskega parlamenta o trgovini z otroki in o otrocih-vojakih 
(B-5-0320/2003), sprejeto 3. julija 2003.
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
3Svet Evrope ima od januarja 2006 na voljo enoto za usklajevanje, zadolženo za spodbujanje otrokovih pravic in 
zaščito otrok pred nasiljem:
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preprečujejo, da bi otroci v celoti uživali svoje pravice. Ta analiza bi se morala uporabiti kot 
podlaga za javno posvetovanje leta 2008 in pripeljati do določitve glavnih prednostnih nalog 
za prihodnje ukrepanje Evropske unije. Takšna analiza bi morala kot izvajanje in ocena 
strategij, politike in programov, namenjenih otrokom, zlasti najbolj prikrajšanim, temeljiti na 
zanesljivih, popolnih, natančnih in posodobljenih statističnih podatkih.

Kaže torej, da v EU obstajajo velike vrzeli na tem področju1, zato je treba sprejeti ukrepe, ki 
bodo omogočili izboljšanje zbiranja statističnih podatkov. Evropska komisija bi lahko tako 
predvidela širitev mandata Eurostata, da bi zagotovila vključitev večjega števila kazalnikov, 
ki so posebej povezani z otroki, kar bi potekalo v tesnem sodelovanju z državami članicami, 
ki bi tudi morale okrepiti svoja statistična orodja. V tem okviru je tudi sodelovanje otrok 
popolnoma razumljivo: vključevalo bi preučevanje načinov za sistematično zbiranje 
informacij o njihovih stališčih v zvezi z nekaterimi vprašanji. Uporabili bi lahko tudi 
informacije, zbrane prek telefonskih linij za pomoč otrokom. Jasno je, da je treba temu 
nameniti zadostna sredstva. V zvezi s tem poročevalka z veseljem ugotavlja, da je Komisija v 
svojem sporočilu sprejela odločno zavezo, da bo "dodelila potrebne človeške in finančne vire 
za izvedbo predlagane strategije"2.

Agencija za temeljne pravice bo tudi pri tem imela ključno vlogo. Dejansko bo morala, tako 
kot njen predhodnik, Evropski center za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo, v sodelovanju s 
Komisijo in državami članicami razvijati metode in standarde za izboljšanje primerljivosti, 
objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni3.

6. Krepitev sodelovanja z zainteresiranimi stranmi: FORUM

Podobno kot uredba o Agenciji za temeljne pravice, ki v členu 10 predvideva oblikovanje 
„platforme za temeljne pravice“, ki naj predstavlja sredstvo za izmenjavo informacij in 
združevanje znanja ter naj obenem združuje različne organe, ki delujejo v prid spodbujanja 
človekovih pravic, sporočilo Komisije določa ustanovitev foruma.

Ta forum, ki bo mogoče deloval pod okriljem Agencije, bi moral po mnenju Komisije 
prispevati k oblikovanju in spremljanju dejavnosti Evropske unije ter biti prostor za 
izmenjavo dobrih praks. Združevati bi moral države članice ter agencije Združenih narodov, 
Svet Evrope, civilno družbo in otroke same.

Komisija bo morala organizirati forum tako, da bo ob hitri in učinkoviti organizaciji 
zagotovljeno ustrezno sodelovanje mnogih zainteresiranih subjektov.

V ta namen bi najbrž bilo treba razmisliti o ustanovitvi majhne posvetovalne skupine 
strokovnjakov na visoki ravni, ki bi med drugim imela nalogo, da pripravi dnevni red 
sestankov foruma. V tej skupini strokovnjakov bi morali biti tudi pravniki, ki bi lahko 
oblikovali dejanske predloge zakonodajnih aktov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni 
Skupnosti za uresničitev predlogov foruma. Poleg tega bi bilo treba določiti naloge in 

  
1 V zvezi s tem glej zlasti brošuro "Children Rights in the EU", ki jo je objavil Euronet, str. 36.
2 Navedeno sporočilo, str. 13.
3 Člen 4(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št.°168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice.
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pristojnosti foruma. Če bi bila naloga foruma, da oblikuje priporočila, bi bilo treba v 
nekakšnem notranjem pravilniku opredeliti način za ukrepanje na podlagi teh priporočil in 
določiti organe, zadolžene za njihovo uresničitev. V tem smislu imajo lahko zadevni 
parlamentarni odbori dejavno vlogo pri "spremljanju".
Jasno je, da bo forum za svoje pravilno in učinkovito delovanje moral biti financiran iz 
proračuna Skupnosti.

7. Vzpostavitev mehanizma za spremljanje doseženega napredka

Pozdraviti je treba odločitev Komisije, da bo vsako leto objavila poročilo o doseženem 
napredku pri izvajanju predlagane strategije. Poročilo bi moral Parlament uporabiti kot orodje, 
zlasti v zvezi z njegovimi letnimi poročili o razmerah na področju človekovih pravic, na 
notranji in zunanji ravni, ki bi mu omogočilo izvajanje sistematičnega in natančnega nadzora 
nad upoštevanjem otrokovih pravic na ravni Skupnosti.

Evropski parlament mora v skladu s predlogom Unicefa1 zagotoviti nadzor nad pridobljenimi 
rezultati z redno organizacijo obravnav, namenjenih določenim posebnim vidikom 
spodbujanja otrokovih pravic.

Tudi tu bo imela Agencija za temeljne pravice ključno vlogo, saj bo morala skrbeti, da bo 
imel nadzor nad spoštovanjem otrokovih pravic pomembno mesto v večletnem delovnem 
programu, ki ga bo morala Agencija pripraviti na začetku dejavnosti in o katerem bodo kmalu 
potekala posvetovanja z Evropskim parlamentom2.

III. NEKAJ PREDNOSTNIH PODROČIJ, S KATERIMI BI MORALA BITI 
STRATEGIJA POVEZANA

Boj proti vsem oblikam nasilja

Nasilje nad otroki je neopravičljivo, ne glede na to, v kakšnih oblikah se kaže. To je temeljna 
misel v poročilu profesorja Pinheira, predstavljenem na predstavitvi 17. aprila, s katero se 
popolnoma strinja tudi to poročilo3. 
Zato je treba ne samo kaznovati storilce nasilja, ampak tudi oblikovati strategijo za 
preprečevanje nasilja nad otroki.

Evropska unija je že vzpostavila številne instrumente za boj proti nasilju, katerega žrtve so 
otroci: programa DAPHNE in AGIS4; akcijski načrt za preprečevanje trgovine z ljudmi5; 

  
1 Govor gospe Santos Pais na predstavitvi dne 17. aprila 2007, 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Člen 5(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št.°168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice.
3 Sérgio Paulo Pinheiro je uredil študijo OZN o nasilju nad otroki. Dokument je mogoče najti na različnih 
spletnih straneh, med drugim tudi na http://www.unicef.org.
4 Cilj tega programa je pomagati pravnikom, uslužbencem organov kazenskega pregona in predstavnikom služb 
za pomoč žrtvam iz držav članic EU in držav kandidatk, da vzpostavijo evropske mreže ter izmenjujejo 
informacije in dobre prakse.
5 Načrt EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za boj proti trgovini z ljudmi in njeno preprečevanje, 
UL C 311, 9.12.2005.
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okvirni sklep Sveta 2002/629/PNZ z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovini z ljudmi1; sklep 
Sveta z dne 29. maja 2000 o boju proti otroški pornografiji na internetu2; okvirni sklep Sveta 
2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški 
pornografiji3 ter o različnih ukrepih za boj proti spolnemu turizmu, ki vključuje otroke.

V zvezi s tem je komisar Frattini na predstavitvi 17. aprila povedal, da si Komisija v 
sodelovanju z organizatorji turističnih potovanj prizadeva za okrepitev ukrepov, ki bi 
zmanjšali tokove spolnega turizma iz držav članic, kar poročevalka pozdravlja ter želi, da bi 
se vzpostavili postopki, ki bi omogočali boljše usklajevanje obtožb zunaj ozemlja EU. 
Komisar Frattini je med drugim napovedal objavo sporočila o kriminalu na internetu, ki je 
bilo sprejeto 22. maja 2007.

Kar zadeva spolno izkoriščanje otrok, je treba opozoriti, da je na Svetu Evrope v postopku 
sprejemanja konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami, v 
zvezi s katero so države članice EU uskladile svoje stališče v okviru odbora iz člena 36. V 
zvezi s tem je bil omenjen pristop Skupnosti in/ali EU k navedeni konvenciji. Poročevalka 
spodbuja pristop h konvenciji in upa, da bi se v zvezi s tem sprejelo načelno stališče, da se EU 
v prihodnosti omogoči sodelovanje pri pogajanjih glede prihodnjih konvencij o vidikih 
kazenskega prava, zlasti konvencij o zaščiti otrok, ter njihova ratifikacija. 

Poleg tega je treba nujno vzpostaviti sistem za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem, ki 
naj predvideva usklajene in učinkovite mehanizme nadzora, da se osebe po obsodbi 
obravnavajo kot neprimerne za delo z otroki in se jim dejansko onemogoči opravljanje 
nekaterih poklicev. Poročevalka upa, da bo Svet okrepil sodelovanje med državami članicami 
na področju pravosodja v primerih spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije ter da 
bo izboljšal sodelovanje pri izmenjavi informacij na ravni EU o predkaznovanosti in od držav 
članic zahteval vrsto minimalnih obveznosti. Le tako se lahko zagotovi, da bo prepoved 
opravljanja dejavnosti v stiku z otroki za osebo, obsojeno v eni državi članici, pravno veljavna 
tudi v drugih državah članicah. 

V zvezi z otroško pornografijo na internetu Evropska komisija skupaj z nekaterimi bankami in 
glavnimi družbami, ki izdajajo kreditne kartice, preučuje možnosti za izključitev spletnih
strani, ki prodajajo material z otroško pornografijo, iz spletnega plačilnega sistema. To je 
hvalevredna pobuda, ki zasluži vso našo pozornost in poglobljeno razpravo.
Natančneje, banka, ki pogosto po opozorilu družbe, ki izdaja kreditne kartice in ki je izvedla 
nadzor, prekine pogodbo s trgovcem, ki na spletnih straneh prodaja material z otroško 
pornografijo, bi morala imeti dovoljenje, da zaradi "višjega otrokovega interesa" posreduje 
informacijo drugim bankam. Tako bi se oblikovala baza podatkov, ki bi neprestano 
posodabljala sezname trgovcev, ki prodajajo otroško pornografijo. Informacije o tovrstnih 
trgovcih bi morale biti nemudoma posredovane policiji pristojne države članice, Europolu in 
Interpolu. Prav tako je treba v okviru boja proti otroški pornografiji organizirati informativne 
kampanje in kampanje ozaveščanja javnosti za zaščito otrok in obsojanje storilcev kaznivih 
dejanj.

  
1 UL L 203, 1.8.2002.
2 UL L 138, 9.6.2000.
3 UL L 13/44, 20.1.2004.
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Zaradi nasilja, ki se širi prek medmrežja, je treba vzpostaviti strog samoureditveni sistem 
spletnih strani, ki predvajajo slike ali posnetke o vrstniškem nasilju. Upravljavci spletnih 
strani bi morali nadzorovati vsebino gradiva na svojih spletnih straneh ter prepovedati tako 
imenovano "računalniško vrstniško nasilje", ki spodbuja nasilje med otroki ter poniževanje 
učencev in učiteljev. S tem v zvezi poročevalka ceni program Skupnosti "Safer Internet Plus 
(2005–2008)", ki naj spodbudi varnejšo uporabo interneta in novih spletnih tehnologij, s 
katerim so bile vzpostavljene posebne telefonske številke in posebne linije za pomoč otrokom, 
ki pridejo v stik s prepovedanimi in škodljivimi vsebinami. 
Enako pozornost je treba nameniti drugim sredstvom komuniciranja, zlasti televiziji, z 
namenom, da se nadzoruje in omeji oddajanje nasilnih ali otrokom neprimernih podob in 
vsebin.
Druga huda oblika nasilja nad otroki, zoper katero se je treba boriti, je pohabljanje spolnih 
organov. Ta pojav je v vrtoglavem naraščanju tudi v Evropski uniji zaradi vse večjega 
priseljevanja, ki poteka brez pravega socialnega vključevanja. Pogosto ustrežljivi zdravniki 
opravijo te posege na skrivaj. Še pogosteje pa so otroci prepeljani v izvorno državo, kjer jih 
pohabijo brez ustreznih informacij ali posebne zdravstvene nege. Poškodbe so trajne, s hudimi 
posledicami za telesno in duševno zdravje žrtve.

Za rešitev tega problema bi bilo potrebno sodelovanje z izvornimi državami.

Na področju boja proti trgovini z ljudmi1 poročevalka želi opozoriti na dodano vrednost, ki jo 
prinaša sodelovanje z Europolom in Eurojustom, in meni, da je treba uporabiti vsa sredstva za 
okrepitev njunih dejavnosti za zaščito otrok pred tem pojavom ter pred kakršno koli obliko 
nasilja in izkoriščanja, ne le spolnega. Izkoriščanje otrok se pojavlja v različnih oblikah, na 
primer izkoriščanje otrok za beračenje, kar nedvomno škodi otrokovemu dostojanstvu in ima 
hude psihološke posledice, zato bi moralo biti prepovedano v vseh državah članicah. 
Poročevalka upa, da bodo države članice Europolu in Eurojustu priskrbele vse koristne 
informacije, potrebne za izboljšanje njune učinkovitosti, ter da bo Europol okrepil 
sodelovanje z Interpolom in agencijo Frontex. 

Med predstavitvijo 17. aprila je komisar Frattini ponovno poudaril svoje prizadevanje za boj 
proti nasilnim videoigram v tesnem sodelovanju z industrijo, kar poročevalka močno podpira.

2. Boj proti revščini in diskriminaciji ter pravica do izobraževanja

Ta strategija želi postati ukrep, ki bo podprl in pripomogel k dejanskemu izvajanju ciljev 
tisočletja, ki določajo splošne prednostne pravice za vse prebivalce sveta, zlasti pa za otroke. 
Med cilji so boj proti veliki revščini, splošna osnovna izobrazba, spodbujanje zdravja mater, 
zmanjšanje odstotka smrtnosti pri novorojenčkih ter kampanje za preprečevanje virusa 
HIV/aidsa in kampanje cepljenja.
Treba je tudi zaščititi otroke pred najhujšimi oblikami izkoriščanja, kot so delo otrok, njihovo 
vključevanje v spopade (otroci-vojaki) in suženjstvo doma.

Mnogokrat je revščina razlog za socialno izključenost in diskriminacijo.

Komisija je v svojem sporočilu objavila, da namerava leta 2007 ponovno zbrati podatke o 

  
1 V zvezi s tem je komisar Frattini izjavil, da bi moral 17. oktober postati dan boja proti temu kaznivemu dejanju.
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dejavnostih, ki potekajo na ravni EU v boju proti revščini otrok. 

Zato je bistveno, da EU začne reševati te težave v skladu z določbami konvencije o otrokovih 
pravicah, ki v členih 27 in 28 vsakemu otroku priznava pravico do življenjske ravni, ki mu 
omogoča telesni, umski, duhovni in socialni razvoj, ter pravico do izobraževanja. Pravica do 
izobraževanja je ponovno omenjena v členu 14 Listine o temeljnih pravicah. 

EU mora tako zagotoviti, da se ne dopušča nobena vrsta diskriminacije pri dostopu do 
izobraževanja. Na tej stopnji samo Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost določa, da morajo 
države članice prepovedati vse vrste diskriminacije, neposredne ali posredne, na področju 
izobraževanja. To pomeni, da so glede na sedanje stanje v zakonodaji Skupnosti pred 
diskriminacijo v zvezi z izobraževanjem zaščitene le etnične manjšine, ne pa tudi verske in 
jezikovne manjšine. Poročevalka meni, da bi bilo treba sprejeti nove določbe za razširitev 
področja uporabe zaščite pred diskriminacijo1 v zvezi z izobraževanjem. Leto 2007 je 
evropsko leto enakih možnosti za vse. Poročevalka želi, da Komisija oblikuje novo direktivo, 
ki naj vključuje vsa področja iz direktive "o enaki obravnavi ljudi ne glede na raso in etnično 
pripadnost" (člen 3) ter naj razširi njeno izvajanje tudi na razloge za diskriminacijo iz člena 13 
Pogodbe o ES: spol, etnično pripadnost, vero, osebno prepričanje, spolna nagnjenja in 
invalidnost.

Skrb za invalidne otroke bo morala postati ena od glavnih prednostnih nalog prihodnjih 
ukrepov Evropske unije v zvezi z varstvom otrokovih pravic.
Poudariti je treba, da so invalidni otroci "drugače sposobni" ter da je zato treba poskrbeti za 
njihov popolni razvoj in spoštovanje.

Poročevalka meni tudi, da bi bilo treba v nekaterih primerih, zlasti v primeru romskih otrok, 
predvideti pozitivne ukrepe za boj proti diskriminaciji. Zdi se, da je to edini način za 
spopadanje z socialno izključenostjo, ki jo včasih doživljajo2.

Treba bi bilo spodbuditi tako kampanje za šolanje, ki so potrebne za boj proti slabi 
pismenosti, kot tudi ciljno usmerjene dejavnosti proti visokemu odstotku romskih otrok, ki 
zapustijo šolanje,
Obenem bi bilo treba spodbujati načrte za cepljenje in primerno zdravstveno oskrbo romskih 
novorojenčkov in otrok, ki predstavljajo skupino z visokim bolezenskim tveganjem.

Prizadevati si je treba zlasti za otroke z ulice, v zvezi s katerimi ni na voljo popolnih 
podatkov, za obravnavo njihovega težkega položaja pa so potrebni ciljno usmerjeni ukrepi.

3. Pravice otrok priseljencev

Komisija v svojem sporočilu poudarja, da je "dodaten izziv zagotoviti, da politika in predpisi 
EU v celoti spoštujejo pravice priseljenih otrok, otrok, ki prosijo za azil, in begunskih otrok".3

  
1 V zvezi s tem glej tematsko poročilo št. 4 skupine strokovnjakov za temeljne pravice z dne 25. maja 2006, 
str. 45.
2 Za primere dobre prakse na tem področju glej navedeno poročilo, str. 46 in sl.
3 KOM(2006)367, str.7.
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Poročevalka jo spodbuja k spopadanju s tem izzivom. 

V zvezi z azilom mora Komisija v prihodnjih mesecih Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti nove instrumente za doseganje skupnega sistema za azil. Poročevalka opozarja na 
dejstvo, da bo treba pri vseh sprejetih ukrepih na tem področju bolj upoštevati poseben 
položaj otrok. Čeprav instrumenti, ki so že vzpostavljeni, vsebujejo določbe o zaščiti otrok, te 
niso vedno zadostne, pojavljajo pa se tudi težave pri njihovem izvajanju1. Tako bo treba na 
primer uradnikom, ki bodo zadolženi za različne primere, zagotoviti posebno usposabljanje, 
da bo otrok obravnavan v skladu s pogoji, primernimi za njegovo starost, ki mora biti čim bolj 
natančno določena, najti pa bo treba tudi nadomestne možnosti za pripor, ki je za otroka le še 
dodatna travma. Prav tako bo treba natančno opredeliti pojem "višjega otrokovega interesa", 
in sicer v tesnem sodelovanju zlasti z Visokim komisariatom ZN za begunce, ki je razvil 
formalen postopek za določanje, kaj zajema pojem višjega otrokovega interesa, to je „BID“ 
(Best Interests Determination)2

Ta pojem namenja posebno pozornost mladoletnikom brez spremstva, katerih ranljivost je 
očitna3. Zato je pomembno zagotoviti, da so ti ustrezno seznanjeni s svojimi pravicami in
kako jih lahko izkoristijo ter da se jim čim prej omogoči pomoč pravnega zastopnika.
Mnogo otrok ob rojstvu ni registriranih. To pomeni, da nimajo pravice do identitete, 
državljanstva, izobrazbe in zdravstvenega varstva. Nevidnost otrok zahteva dejansko 
ukrepanje, ker neregistriran otrok nima pravnega statusa, kar otežuje nadzor, preprečevanje in 
ukrepanje v primeru kršenja njegovih pravic. Pogosto se dogaja, da postanejo neregistrirani 
otroci žrtve trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja, suženjstva ali prisilnega dela.

IV. ZAKLJUČEK

Navedena področja, na katerih je pri pravicah otrok potrebna posebna obravnava, 
predstavljajo le nekaj vidikov, ki jih je treba obravnavati, da se doseže dejansko "redno 
vključevanje". Treba bo sprejeti dejanske ukrepe za rešitev tudi drugih težav, kot so na primer 
vprašanja prehrambene vzgoje, zlorabe alkohola in razširjenosti drog, ki so glede na anketo 
organizacije Save the Children med največjimi problemi, s katerimi se spopadajo otroci. 
Mnogokrat so kršene pravice otrok ali se jih ne upošteva ustrezno. Mnogo je še drugih odprtih 
vprašanj, ki zadevajo otroke in ki zahtevajo nujno rešitev. Samo nekaj primerov: vrtoglavo 
naraščanje primerov mednarodnih ugrabitev otrok, zapletena birokracija, ki otežuje 
mednarodne posvojitve, pretresljivost vsiljenih porok, zastrašujoče visoko število izginulih 
otrok, o katerih ni več novic.
Kot je poročevalka omenila na začetku, bodo prednostna področja strategije, ki jo predlaga 
Komisija, v nadaljnjem obdobju predmet temeljite razprave na različnih ravneh, med drugim 

  
1 V zvezi s tem glej govor predstavnice Visokega komisariata ZN za begunce na predstavitvi 17. aprila 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Formalna določitev višjega interesa (BID) je formalen postopek, sestavljen iz posebnih varnostnih postopkov in 
zahtev za dokumentacijo, ki so bili vzpostavljeni za nekatere otroke, in je v izključni pristojnosti Visokega 
komisariata ZN za begunce. Pri tem se od nosilca odločanja zahteva, da presodi in uravnovesi vse primerne 
dejavnike, ki izhajajo iz določenega primera, ter da primerno ovrednoti pravice in obveznosti iz konvencije o 
otrokovih pravicah in drugih instrumentov za človekove pravice, da se sprejme dokončna odločitev, ki bi 
najbolje varovala otrokove pravice. 
3 V skladu z ocenami Visokega komisariata ZN za begunce je 4 do 5 % prosilcev za azil, ki pridejo na območje 
Evropske unije, mladoletnikov brez spremstva, kar je leta 2006 pomenilo od 8 000 do 10 000 mladoletnikov.
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tudi na forumu, ki se je prvič sestal v Berlinu.

Pomembno bo tudi oceniti navodila prihodnje evropske strategije za podporo družini in 
rodnosti ter tako zagotoviti pravice majhnih otrok.


