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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Mot en EU-strategi för barnets rättigheter
(2007/2093(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 21–22 juni 2007 
om en reform av fördragen,

– med beaktande av den framtida artikel 3 i EU-fördraget som antogs av Europeiska rådet i 
Bryssel den 21–22 juni 2007 och som föreskriver att ”[unionen] skall bekämpa (…) 
diskriminering samt främja (…) skydd av barnets rättigheter” och att unionen ”i sina 
förbindelser med den övriga världen skall (…) bidra till (…) skydd för de mänskliga 
rättigheterna, särskilt barnets rättigheter”,

– med beaktande av Europeiska rådets beslut i Bryssel den 21–22 juni 2007 om att göra 
stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande och av artikel 24 i stadgan 
som innehåller särskilda bestämmelser om ”barnets rättigheter” och framför allt slår fast 
att ”vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller 
privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet”,

– med beaktande av unionens beslut att ansluta sig till 1950 års europeiska konvention om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det fastställs 
påföljder för de medlemsländer som inte tillämpar konventionen, 

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter och de frivilliga protokollen till 
denna konvention, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om 
inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 juli 2006, ”Mot en EU-strategi 
för barnets rättigheter” (KOM(2006)0367),

– med beaktande av resultaten från Rädda Barnens och Plan Internationals samråd om 
kommissionens meddelande2,

– med beaktande av det forum som kommissionen inrättade efter offentliggörandet av sitt 
meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets rättigheter” och som höll sitt första möte i 
Berlin den 4 juni 2007,

– med beaktande av den politiska deklaration som antogs i Berlin den 4 juni 2007 i samband 
med det första forumet, där man inskärper vikten av att hänsyn systematiskt tas till barnets 
rättigheter i Europeiska unionens interna och externa politik,

  
1 EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
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– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2006 om icke-diskriminering och lika 
möjligheter för alla – en ramstrategi1,

– med beaktande av den kommentar i ämnet som gjorts av EU:s nätverk av oberoende 
exporter om grundläggande rättigheter2,

– med beaktande av FN:s rapport om våld mot barn, vilken lades fram för 
FN:s generalförsamling den 9 oktober 2006,

– med beaktande av rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om 
bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2007 ”Att införa en allmän 
politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet” (KOM(2007)0267),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för kultur och utbildning och 
utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2007), och av följande skäl:

A. Huvudsyftet med kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för barnets rättigheter”
är att främja barnets rättigheter, särskilt rätten till en familj, rätten att vara älskad, rätten 
till lek och rätten till hälsa, utbildning, social integrering, lika möjligheter, idrott och en 
ren och skyddad miljö. Det bör skapas ett barnvänligt samhälle där barn kan känna sig 
omvårdade och aktivt delaktiga. 

B. Enligt artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna är det viktigt att barnen fritt 
kan uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter alltid beaktas i frågor som rör dem.

C. Det är mycket viktigt att barnets rättigheter införlivas och beaktas i all EU-politik som 
påverkar barn (mainstreaming).

HUVUDLINJERNA I STRATEGIN

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ, där det tydligt klargörs att barnets 
rättigheter är speciella och att de måste behandlas på ett annat sätt än allmänna 
grundläggande rättigheter, dvs. det överordnade begrepp som också omfattar barnets 
rättigheter.

2. Europaparlamentet konstaterar att ett ökande antal områden som omfattas av 
EU:s befogenheter påverkar barnets rättigheter direkt eller indirekt. Kommissionen 
uppmanas att i den konsekvensanalys som föreskrivs av meddelandet av den 27 april 2005 
”Hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i 

  
1 EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf
3 EUT L 13, 20.1.2004, s. 44.
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kommissionens lagstiftningsförslag – Metoder för en systematisk och strikt kontroll”
(KOM(2005)0172) införa ett avsnitt med en rättslig bedömning av barnets rättigheter.

3. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har sjösatt ett forum som sammanför 
representanter för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen samt
företrädare för frivilligorganisationer och internationella organisationer som arbetar med 
barns rättigheter. Det är också glädjande att barnen själva får delta i detta forum. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en 
särskild budgetpost för barnets rättigheter, så att det blir möjligt att finansiera både 
forumet och pilotprojekt såsom exempelvis det europeiska systemet för tidig varning för 
kidnappningar av barn.

5. Europaparlamentet gläds åt att kommissionen har tillsatt en avdelningsövergripande grupp 
och utsett en samordnare för barns rättigheter, och begär att det inrättas en 
samordningsenhet i Europaparlamentet, så att man kan koordinera och förenkla alla 
parlamentets initiativ och aktiviteter när det gäller barns rättigheter. Parlamentet hoppas 
att dessa organ också kan utgöra ett nätverk för utbyte av information och god praxis.

6. Europaparlamentet emotser med intresse kommissionens offentliggörande under 2008 av 
ett samrådsdokument som har som mål att fastställa de främsta prioriteringarna i 
EU:s framtida åtgärder när det gäller barns rättigheter. Kommissionen uppmanas att ta 
hänsyn till resultaten från det samråd som Rädda Barnen och Plan International höll med 
omkring ett tusen barn i början av 2007. Av detta samråd framgick att de prioriterade 
frågorna är våld mot barn, diskriminering, social utestängning och rasism som drabbar 
barn, drogernas, alkoholens och rökningens effekter, prostitution, handel med barn och 
miljöskydd1.

7. Europaparlamentet begär att barns rättigheter skall tas med bland de prioriterade frågorna 
för det fleråriga ramprogrammet för byrån för grundläggande rättigheter. Parlamentet 
begär att byrån så snart som möjligt skall skapa ett nätverk för samarbete med de
internationella institutioner och frivilligorganisationer som arbetar inom detta område, så 
att deras erfarenheter och kunskaper tillvaratas fullt ut.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, byrån för grundläggande rättigheter och 
medlemsstaterna att arbeta för att förbättra insamlingen av statistiska uppgifter om 
barnens situation i EU, om så krävs genom att utöka Eurostats mandat. Syftet bör vara att 
ta med ett större antal indikatorer som särskilt rör barn.

9. Europaparlamentet anser att EU bör ansluta sig till Europarådets konventioner om barnets 
rättigheter, till exempel konventionerna om utövande av barnets rättigheter, adoptioner, 
utnyttjande och sexuellt ofredande, och uppmanar rådet att komma med ett principiellt 
ställningstagande för att göra det möjligt för EU att delta i förhandlingar om framtida 
konventioner som framför allt rör skydd av barn.

10. Europaparlamentet begär att EU:s möjligheter att ansluta sig till FN:s konvention om 
barnets rättigheter skall övervägas

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html
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11. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har tillsatt en 
barnombudsman att göra detta, i enlighet med 1989 års FN-konvention om barnets 
rättigheter.

NÅGRA PRIORITERADE FRÅGOR

Våld

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att våld mot barn aldrig är försvarbart, och erinrar om 
en av rekommendationerna i FN:s studie om våld är att prioritera förebyggande åtgärder, 
framför allt genom att stärka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet mellan 
medlemsstaterna, Europol och Eurojust.

13. Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner och medlemsstater att aktivt delta i 
arbetet för att bekämpa handel med barn, pedofili och barnpornografi på Internet, särskilt 
genom fler lagstiftningsinstrument som möjliggör deltagande av offentliga och privata 
aktörer, i överensstämmelse med kommissionens meddelande ”Att införa en allmän 
politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet”.

14. Europaparlamentet stöder kommissionens arbete med att tillsammans med de största 
kreditkortsföretagen bedöma om det är tekniskt genomförbart att stänga ner det 
nätbaserade betalningssystemet för webbplatser som är involverade i försäljning på nätet 
av barnpornografiskt material.

15. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt och effektivt regelsystem som riktar sig 
mot tjänsteleverantörerna, de offentliga och privata TV-bolagen och industrin. Syftet med 
detta system bör bland annat vara att förbjuda sändningar av skadligt bildmaterial och 
innehåll (bland annat mobbning på nätet) och marknadsföring av våldsamma TV-spel som 
genom att uppmuntra till våld hämmar barnens fysiska och psykiska utveckling.

16. Europaparlamentet efterlyser en plan för att förhindra brott och mobbning genom att 
framför allt engagera familjerna och skolan.

17. Europaparlamentet hoppas att medlemsstaterna kan införa ett system där man kan få
tillgång till information om fällande domar för övergrepp mot barn. Syftet med ett sådant 
system bör vara att se till att personer som dömts för sexuella övergrepp betraktas som 
helt olämpliga för arbeten med barn och att de därmed nekas tillträde till vissa yrken. Alla 
upptänkliga åtgärder bör i dessa fall vidtas för att förhindra återfall i brott. I detta 
sammanhang välkomnar parlamentet de framsteg som gjorts i rådet när det gäller utbytet 
av information mellan medlemsstaterna om nationella straffrättsliga domar. Rådet 
uppmanas att agera snabbt för att samordna de nationella kriminalregistren genom ett 
europeiskt nätverk.

18. Europaparlamentet kräver att sexturism som inbegriper barn skall betraktas som ett brott i 
samtliga medlemsstater och regleras av en utomterritoriell strafflagstiftning. Europol bör 
ges befogenheter att samarbeta med medlemsstaternas polismyndigheter och de länder 
som påverkas av denna turism. Syftet bör vara att genomföra utredningar i syfte att 
identifiera dem som är ansvariga för dessa brott. 
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19. Europaparlamentet begär att det skall finnas andra straff än fängelsestraff för minderåriga 
men anser att straffen ändå bör stå i proportion till de brott som begåtts. Parlamentet begär 
också att det skall finnas fortbildningsåtgärder för att underlätta den sociala och 
yrkesmässiga återanpassningen för dessa personer. I detta sammanhang är det viktigt att 
lära de minderåriga att de inte bara har rättigheter utan även skyldigheter.

20. Europaparlamentet begär att åtgärder skall vidtas för att lösa problemet med 
internationella bortföranden av barn, som ofta är en följd av att föräldrarna strider om 
vårdnaden efter separationer eller skilsmässor.

21. Europaparlamentet begär att lämpliga och snabba åtgärder skall vidtas för att söka efter 
och hitta saknade barn.

Fattigdom/diskriminering

22. Europaparlamentet påminner om att 19 procent av barnen i Europeiska unionen lever 
under fattigdomsgränsen och att det därför måste vidtas lämpliga stödåtgärder, bland 
annat åtgärder för att stödja deras familjer.

23. Europaparlamentet betonar att åtgärder mot barnpornografi bör vara ett av strategins 
främsta mål, särskilt med tanke på FN:s millennieutvecklingsmål. Fattigdom är nämligen 
ofta orsaken till social utestängning och olika former av diskriminering.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ett direktiv som 
täcker alla de former av diskriminering som avses i artikel 13 i EG-fördraget och alla de
områden som omfattas av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om 
genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 
ursprung1. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att villkor 
skapas för att göra det möjligt för barn att få tillträde till alla typer av utbildning, 
eventuellt genom att vidta positiva åtgärder som ger missgynnade grupper möjlighet att gå 
i skolan, läsa vid universitetet eller delta i yrkesutbildningskurser, dvs. att göra sådant som 
de tidigare aldrig kunnat göra2.

26. Europaparlamentet begär framför allt att romska barn omfattas av riktade åtgärder, särskilt 
för att se till att de inte utsätts för diskriminering, social utestängning, utslagning i skolan 
och utnyttjande, vilket är vanligt bland romska barn. Parlamentet begär också att man 
skall främja utbildningskampanjer, åtgärder för att motverka att ungdomar avslutar sin 
skolgång i förtid samt förebyggande hälsoskydds- och stödprojekt, bland annat 
vaccinationer.

27. Europaparlamentet efterlyser lämpliga åtgärder för att hjälpa gatubarn, som ofta är 
tvungna att tigga och som lätt kan bli offer för utnyttjande och handel.

28. Europaparlamentet begär att en av prioriteringarna i strategin skall vara att anta en 
  

1 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 Se punkt 11 i Europaparlamentets resolution om icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en 
ramstrategi (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261.
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konsekvent uppsättning åtgärder för att se till att barn med funktionshinder betraktas som 
”friska på ett annat sätt” . Syftet bör vara att sätta stopp för varje form av diskriminering 
och främja deras integrering i utbildningsväsendet, det sociala livet och yrkeslivet under 
livets alla skeden.

29. Europaparlamentet begär att man skall överväga möjligheten att ta fram ett 
gemenskapsinstrument för adoptioner. I detta sammanhang bör det beaktas att alla 
internationella konventioner om skydd för barns rättigheter erkänner de övergivna och 
föräldralösa barnens rättighet till en familj och till omvårdnad.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram effektiva lösningar för att 
förhindra att övergivna och föräldralösa barn spärras in på institutioner. En lösning kan 
vara att öka antalet nationella eller, om nödvändigt, internationella adoptioner. 
Medlemsstaterna uppmanas också att garantera den fria rörligheten i EU för barn som 
officiellt är adopterbara enligt lagarna i EU:s medlemsstater och internationella 
konventioner.

32. Europaparlamentet begär att åtgärder skall vidtas för att man mer beslutsamt skall kunna 
ta itu med frågor som rör näringslära, alkoholmissbruk och droger.

Migrerade barn

33. Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet skall riktas åt situationen för 
migrerade barn vars föräldrar är asylsökande, flyktingar eller olagliga invandrare, så att 
man ser till att dessa barn inte lider av konsekvenserna av en situation som de inte kan 
hållas ansvariga för.

34. När det gäller att enligt medbeslutandeförfarandet anta nya instrument som skall ligga till 
grund för det gemensamma asylsystemet begär Europaparlamentet att skyddet av barns 
rättigheter skall ges en framträdande roll och att det för detta ändamål skall vidtas 
särskilda åtgärder som tar vederbörlig hänsyn till barnens utsatthet. 

35. Europaparlamentet uppmärksammar den särskilda situationen för barn utan medföljande 
vuxen, statslösa barn och barn som inte registrerades vid födseln. Dessa barn kräver 
särskilda åtgärder som alltid bör baseras på barnets bästa, i överensstämmelse med den 
definition som gjorts av FN:s höge kommissionär för mänskliga rättigheter.

0

0 0

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, medlemsstaterna, den mellanstatliga arbetsgruppen ”Europe de l'Enfance”, 
det europeiska nätverket med nationella myndigheter som övervakar barns rättigheter 
(ChildONEurope), Europarådet, FN:s kommitté för barnets rättigheter, Unicef, 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Världshälsoorganisationen (WHO). 
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MOTIVERING

I. INLEDNING

Föredraganden vill till att börja med välkomna kommissionens offentliggörande av 
meddelandet om upprättandet av en strategi för barnets rättigheter. Detta visar att det finns en 
sann vilja att prioritera denna fråga i EU:s arbete genom att erkänna barn som fullständiga 
rättssubjekt vars intressen skall beaktas särskilt i all politik och alla åtgärder på EU-nivå1 och 
genom att utforma instrument som är ägnade att främja barns rättigheter.

Syftet med detta betänkande är att bemöta meddelandet genom att ta ställning till vissa av 
kommissionens förslag och genom att lägga fram nya förslag. Utöver de ”strategiska”
aspekter av mer allmän karaktär som i första hand kommer att behandlas tas några specifika 
områden upp som ligger inom utskottet för medborgerliga fri- och rättigheters ansvarsområde 
och där barns rättigheter bör bli föremål för riktade åtgärder.

Strategin bör främjas och utvecklas genom positivt erkännande av barns rättigheter, däribland 
rätten att ha en familj, rätt till undervisning, social integration, hälso- och sjukvård, lika 
möjligheter och idrottsverksamhet, vilka bör utgöra grunden för att skapa ett barnvänligt 
samhälle och ett samhälle som är anpassat till barn, där de känner sig skyddade och är aktörer.

Föredraganden vill i detta sammanhang understryka att betänkandet inte är avsett att utgöra en 
förteckning över problem som bör lösas eller rättigheter som bör prioriteras.

Det är viktigt att understryka att detta betänkande föreslås som diskussionsunderlag för 
kommissionens meddelande mot bakgrund av de många debatter som har hållits i 
Europaparlamentet (sammanträden med skuggföredraganden, med arbetsgruppen bestående 
av föredragande från olika rådgivande utskott, möten med experter, expertutfrågningar etc.), i 
synnerhet den gemensamma utfrågningen som genomfördes den 17 april 2007 och det första 
europeiska forumet om barns rättigheter vilket ägde rum den 4 juni i Berlin.

Dessutom kommer de viktiga prioriteringarna för EU:s framtida arbete att fastställas (efter det 
omfattande samråd som kommissionen avser att inleda) på grundval av ett dokument som 
skall offentliggöras 2008. 

II. HUVUDLINJERNA I STRATEGIN FÖR BARNETS RÄTTIGHETER

1. Den rättsliga grunden

Barnets rättigheter ingår i de mänskliga rättigheter som EU och medlemsstaterna är skyldiga 
att respektera, enligt framför allt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, till vilken artikel 6. 2 i EU-fördraget 
hänvisar. Samtliga medlemsstater har för övrigt ratificerat FN:s konvention om barnets 
rättigheter som är den främsta referensramen när det gäller skydd av barn. I detta 

  
1 Som Marta Santos Pais, direktör för Unicef:s forskningscentrum Innocenti, underströk i sitt öppningsanförande 
vid utfrågningen den 17 april: ”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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sammanhang bör det emellertid påpekas att även om den sistnämnda konventionen är av mer 
specifik karaktär, så innehåller den till skillnad från Europakonventionen ingen 
sanktionsmekanism som gör det möjligt att garantera att den efterlevs.

Hittills har EU inte upprättat någon egen särskild rättslig grund för barnets rättigheter.

Det är dock viktigt att understryka att om konstitutionsfördraget antogs skulle det vara en 
rättslig ram för Europeiska unionen som skulle vara betydligt mer adekvat i fråga om barnets 
rättigheter. Artikel I-3 i konstitutionsfördraget (”EU:s mål”) innehåller direkta hänvisningar 
till barnets rättigheter och artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (vilken endast gäller barnets rättigheter) skulle därmed bli tvingande.

Om Europeiska rådet, som planerat, snart ger klartecken till sammankallandet av en ny 
regeringskonferens skall parlamentet yttra sig i enlighet med artikel 48 i EU-fördraget. Då 
måste vi se till att det som har åstadkommits på området för barnets rättigheter inte ifrågasätts, 
utan tvärtom bekräftas eller till och med konsolideras.

Man måste också fråga sig om det är lämpligt för EU att bli en part, inte bara i 
Europakonventionen som planerat, utan också i andra av Europarådets konventioner – en 
fråga som väcktes av Europarådets företrädare under utfrågningen den 17 april1. Sålunda 
måste möjligheten för gemenskapen eller/och unionen att till exempel ansluta sig till 
konventionerna om cyberkriminalitet2, utövandet av barnets rättigheter3, adoption4, eller 
sexuellt utnyttjande5 undersökas. Det skulle dessutom vara intressant att i ett senare skede 
undersöka möjligheten för EU att ansluta sig till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Faktum är emellertid att många instrument antas på EU-nivå som direkt eller indirekt 
påverkar barnets rättigheter trots att det saknas en särskild rättslig grund – därav vikten av att 
inrätta en kontroll- och uppföljningsmekanism för antagandet och införlivandet av dessa 
instrument för att se till att barnets rättigheter vederbörligen beaktas och respekteras. Det är 
det som menas med ”integrering”.

2. Integrering

I april 2005 antog kommissionen ett meddelande vars syfte var att förbättra förenligheten i 
kommissionens lagstiftningsförslag med artiklarna i stadgan om de grundläggande 

  
1 Verena Taylor sade: ”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”. Anförandet kan läsas på följande sida: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 I artikel 9 i konventionen hänvisas till brott i samband med barnpornografi.
3 Denna konvention, som syftar till att sätta barnets bästa i främsta rummet, föreskriver åtgärder av 
processrättslig karaktär i framför allt familjemål (vårdnad, umgänge, faderskapsutredning, förmyndarskap) som 
handläggs i domstol.
4 För närvarande pågår en omarbetning av konventionen med hänsyn till rättsliga och samhälleliga förändringar 
som bland annat handlar om att adoptivbarnet skall rådfrågas om så är möjligt, lägsta ålder för adoptivföräldern, 
personers rättighet att få kännedom om sin identitet och ursprung. Den omarbetade adoptionskonventionen skall 
läggas fram i ministerkommittén 2007.
5 Konventionen håller nu på att antas och gemenskapens eller/och unionens möjliga anslutning granskas i rådet.
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rättigheterna1. Det tycks alltså som om kommissionen eftersträvar tre saker: att genomföra en 
systematisk och strikt kontroll av att alla grundläggande rättigheter respekteras under 
utarbetandet av ett lagförslag, att främja en kultur som värnar om de grundläggande 
rättigheterna samt att göra resultaten av kommissionens kontroll av de grundläggande
rättigheterna synligare för övriga institutioner och för allmänheten.
I ett betänkande om detta meddelande2 framförde parlamentet önskemålet att kommissionen 
skulle införa ett kapitel i konsekvensanalysen där man särskilt tog upp de grundläggande 
rättigheterna. Det tycks som att denna begäran bör upprepas och modifieras i den bemärkelsen 
att det skulle vara bra om kommissionen i samband med vissa lagförslag särskilt 
uppmärksammade vissa bestämmelsers eventuella följder för minderåriga. Det behöver inte 
påpekas att företrädare för det civila samhället som är specialister på området bör kunna 
rådfrågas om sådana förslag. Detta blir ännu viktigare om man beaktar det mervärde som 
direkt och specifik erfarenhet ger och som företrädarna för det civila samhället kan dela med 
sig av till kommissionens tjänsteavdelningar för att hjälpa dem att upptäcka de potentiella 
faror som till och med skenbart oförargliga förslag kan medföra för barns rättigheter3.

Europaparlamentet bör inrätta en särskild enhet, vars sammansättning kvarstår att bestämma, 
eller en företrädare/försvarare för barnets rättigheter, som kunde bli den förmedlande länken 
till företrädare från det civila samhället eller till andra organisationer som specialiserat sig på 
att försvara barns rättigheter. Barn skulle sedan kunna vända sig till denna enhet eller 
företrädare när de vill lägga fram förslag för att främja barns rättigheter (se nedan).

3. Delaktighet 

På området för barns rättigheter är ”delaktighet” ett nyckelord som återkommer som ett 
ledmotiv i broschyrer och förklaringar från icke-statliga organisationer, institutioner och 
internationella organisationer som specialiserat sig på området. Föredraganden anser att detta 
begrepp anknyter till en grundläggande demokratisk princip, nämligen att den enskilde 
medborgaren har rätt att delta i de beslut som berör honom eller henne.

I det dagliga livet hamnar dock ofta principen om delaktighet i skymundan, trots att barnen 
ibland är de enda som besitter värdefull information, i synnerhet om sådant som händer i 
skolan, på gatan, på fritidsgårdarna eller till och med inom familjen, och barn saknar inte 
idéer om hur förbättringar kan göras.

I betänkandet framhålls och visas att när barn får möjlighet att fritt lämna synpunkter i en 
fråga som intresserar dem så gör de det gärna4 och de resultat som uppnåtts är utmärkta.

  
1 Meddelande från kommissionen om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall 
upprätthållas i kommissionens lagförslag. Metoder för en systematisk och strikt kontroll, KOM(2005)0172 av 
den 27 april 2005.
2 Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om hur respekten för stadgan om de grundläggande 
rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagförslag. Metoder för en systematisk och strikt kontroll 
(2005/2169(INI)).
3 Se sammanfattningsrapporten från nätverket av oberoende experter på grundläggande rättigheter från 2005, 
s. 17 ff.
4 Artikel 12 i barnkonventionen.
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Detta tillvägagångssätt tillämpades för första gången inom ramen för ett omfattande samråd 
om kommissionens meddelande som organisationen Save the Children tog initiativ till. 
Information om resultatet av detta samråd gavs vid den gemensamma utfrågningen 
den 17 april 2007.

Föredraganden önskar att kommissionen, i enlighet med vad som anges i meddelandet, 
inrättar en mekanism för samråd med barn eller barns delaktighet vilken skall vara snabb och 
effektiv för alla frågor som de berörs direkt av.

4. Att skapa en interinstitutionell dynamik

För att skyddet av barnets rättigheter skall bli synligare och effektivare borde man förbättra 
arbetssättet i de organ som redan har inrättats i detta syfte av de olika institutionerna och 
förstärka kommunikationen och samarbetet dem mellan. Vid behov borde även nya organ 
inrättas.

Inom kommissionen har en samordnare för barnets rättigheter nyligen utsetts vars verksamhet 
emellertid borde kunna stödja sig på en enhet med tillräckligt med personal. I övrigt kunde 
man som en förlängning av den nuvarande arbetsgruppen för grundläggande rättigheter inom 
kommissionen utse en kommissionsledamot för mänskliga rättigheter i samband med 
tillsättningen av nästa kommission. Denna kommissionsledamot skulle också ansvara för 
skyddet av barnets rättigheter1 och ha en centraliserande och samordnande funktion när det 
gäller all verksamhet, både lagstiftande och administrativ, samt medieverksamhet och övrig 
verksamhet, som rör skyddet av barnets rättigheter.

Andra instanser har inrättats under de senaste åren, bland annat inom rådet där man år 2000 
inrättade en ständig mellanstatlig grupp för barn och tonåringar kallad L'Europe de l'Enfance 
(Barnens Europa)2. Tanken var att gruppen skulle fungera som ett forum för utbyte och 
jämförelse av uppgifter om barn. Gruppen sammanträder informellt varje halvår på inbjudan 
från EU:s ordförandeskap.

Parlamentet har också skapat ett debattforum för barnfrågor i form av en allians för barnets 
rättigheter bestående av ledamöter med varierande politisk och geografisk bakgrund som 
samlas varannan månad. Dessutom har parlamentet inrättat en tvärgrupp för familjen. 

  
1 Parlamentet har redan tidigare krävt att man inrättar en företrädare på hög nivå med ansvar för barnets 
rättigheter. Se bland annat parlamentets resolution av den 3 juli 2003 om handel med barn och barnsoldater 
(B-5-0320/2003).
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm



PR\676846SV.doc 13/19 PE 390.381v02-00

SV

Hur lovvärda dessa olika initiativ än må vara kan de tyckas otillräckliga, bland annat på grund 
av deras brist på synlighet och avsaknaden av samordning sinsemellan. Föredraganden anser 
därför att verksamheten i dessa olika instanser måste samordnas och förbättras. Man måste 
också se till att information når ut till allmänheten, kanske genom en gemensam webbplats.

När det gäller parlamentet kunde man som tidigare nämnts skapa ett organ för samordning av 
verksamhet som rör skyddet av barnets rättigheter, kanske genom att inrätta en försvarare av 
barnets rättigheter eller en ombudsman som har tillgång till en administrativ enhet för att 
sköta verksamheten. 

Det är också viktigt att stärka banden till olika internationella organisationer, till exempel 
Europarådet, som genomför många initiativ på området för barnets rättigheter, från kampanjer 
mot våld1 till antagandet av olika rekommendationer, resolutioner och konventioner, vilket 
gör denna institution till en prioriterad samarbetspartner vid upprättandet av en strategi för 
barnets rättigheter. Detsamma gäller vissa FN-organ, i synnerhet Unicef, som utmärker sig för 
kvaliteten på sina studier av skyddet av barnets rättigheter inom vitt skilda områden.

I detta sammanhang blir det också en uppgift för den nyligen inrättade 
Byrån för grundläggande rättigheter att skapa ett nätverk för att arbeta med dessa 
organisationer, med högkommissarien för mänskliga rättigheter i Europarådet såväl som med 
det civila samhället eller med specialiserade organisationer som det europeiska nätverket för 
barnombudsmän (ENOC), i syfte att optimera sin forskning om försvaret av barnets 
rättigheter och dra nytta av andra instansers erfarenhet, kunskap och samlade information för 
att på så sätt undvika överlappning. 

5. Insamlingen av statistiska uppgifter

I meddelandet framhåller kommissionen att man tänker göra en omfattande analys av de 
hinder som ligger i vägen för att barn skall kunna utnyttja sina rättigheter fullt ut. Analysen 
skall sedan ligga till grund för ett offentligt samråd 2008 som skall leda fram till att viktiga 
prioriteringar för framtida åtgärder inom EU fastställs. Naturligtvis måste en sådan analys, 
liksom utarbetandet och utvärderingen av strategier, politik och program som riktar sig till 
barn och i synnerhet de minst gynnade barnen, baseras på pålitlig, fullständig, exakt och 
aktuell statistik.

Det tycks emellertid finnas stora luckor på detta område i EU2, vilket gör att en rad åtgärder 
måste vidtas för att förbättra insamlingen av statistikuppgifter. Kommissionen skulle därför 
kunna överväga att utvidga Eurostats uppgift, så att fler indikatorer som specifikt gäller barn 
tas med i statistiken. Detta kunde ske i nära samarbete med medlemsstaterna som också bör 
förbättra sina statistikverktyg. I detta sammanhang är det också av värde att barnen deltar, 
eftersom det handlar om att utforska metoder för att systematiskt samla in information om vad 
barnen har för åsikt i vissa frågor. Den information som samlas in via telefonhjälplinjerna för 
barn kunde också tas med i statistiken. En självklar förutsättning för detta arbete är att 
tillräckliga medel frigörs. Det är för övrigt positivt att kommissionen i sitt meddelande gör en 

  
1 Sedan januari 2006 har Europarådet en samordningsenhet med ansvar för att främja barnets rättigheter och 
skydda barn mot våld. www.coe.int/children
2 Se särskilt broschyren från Euronet ”Children Rights in the EU”, s. 36.
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klar utfästelse om att man kommer att ”anslå de resurser i form av personal och ekonomiska 
medel som krävs för att genomföra denna strategi”1.

Byrån för grundläggande rättigheter kommer också att få en central roll i denna fråga. Faktum 
är att byrån liksom sin föregångare EUMC bör finslipa metoder och bestämmelser i samarbete 
med kommissionen och medlemsstaterna för att förbättra jämförbarheten, objektiviteten och 
pålitligheten i uppgifterna på EU-nivå2.

6. Att stärka samarbetet mellan de berörda parterna: FORUMET

På samma sätt som i förordningen för Byrån för grundläggande rättigheter där det i artikel 10 
inrättas en ”plattform för grundläggande rättigheter” som skall utgöra ett verktyg för utbyte av 
information och kunskap som olika slags organ som arbetar för mänskliga rättigheter har 
samlat på sig, har kommissionen i sitt meddelande föreslagit att ett ”Forum” inrättas.

Forumet, som förmodligen byrån kommer att ansvara för, bör enligt kommissionen bidra till 
utarbetandet och uppföljningen av EU:s åtgärder och fungera som en plats för utbyte av goda 
erfarenheter. Forumet bör samla såväl medlemsstater som FN-organ, Europarådet, det civila 
samhället och barnen själva.

Kommissionen skall ha ansvar för att anordna ett forum för att möjliggöra för många berörda 
aktörer att delta på lämpligt sätt samtidigt som en effektiv organisation garanteras.

För att så skall bli fallet är det förmodligen nödvändigt att inrätta en rådgivande expertgrupp 
på hög nivå med ett begränsat antal medlemmar. En av gruppens uppgifter skulle kunna bestå 
i att bidra vid sammanställningen av dagordningarna för forumets sammanträden. I denna 
expertgrupp bör jurister ingå som kan lägga fram konkreta förslag när det gäller de rättsakter 
som skulle kunna antas på gemenskapsnivå för att förverkliga forumets förslag. Forumets 
uppgifter och behörighet skulle för övrigt vinna på att preciseras. Om forumet skall utfärda 
rekommendationer, måste man i någon slags arbetsordning definiera vilken verkan dessa 
rekommendationer skall ha och utse organ med ansvar för att förverkliga dem. I detta 
sammanhang skulle de berörda utskotten i parlamentet kunna ha en aktiv ”tillsynsroll”.

För att kunna arbeta under goda förhållanden och på ett effektivt sätt bör forumet helt klart tas 
upp i gemenskapsbudgeten.

7. Inrättandet av en mekanism för att följa upp framsteg

Kommissionens beslut att varje år offentliggöra en rapport om de framsteg som har gjorts i 
genomförandet av den föreslagna strategin är glädjande. Rapporten bör fungera som ett 
verktyg för parlamentet, särskilt inom ramen för de årliga lägesrapporterna om mänskliga 
rättigheter, såväl inom som utanför EU, för att göra det möjligt för parlamentet att utöva en 
systematisk och exakt kontroll över hur barnets rättigheter beaktas på gemenskapsnivå.

  
1 Tidigare citerat meddelande, s. 10.
2 Artikel 4.1. b i rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av en byrå för 
grundläggande rättigheter.
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I enlighet med ett förslag från Unicef1 bör parlamentet för sin del kontrollera de resultat som 
uppnås genom att regelbundet anordna utfrågningar kring vissa specifika aspekter av 
främjandet av barnets rättigheter.

Även här har Byrån för grundläggande rättigheter en avgörande roll genom att se till att 
kontrollen av respekten för barnets rättigheter får en framträdande plats i det fleråriga 
arbetsprogram som byrån skall upprätta i början av sin verksamhet och om vilket parlamentet 
kommer att rådfrågas inom kort2.

III. NÅGRA PRIORITERADE OMRÅDEN SOM STRATEGIN BÖR UTFORMAS 
KRING

l. Kampen mot alla former av våld

Våld mot barn kan aldrig försvaras. Detta är den centrala åsikten i Paulo Sérgio Pinheiros 
rapport som presenterades vid utfrågningen den 17 april, och samma åsikt återspeglas även i 
föreliggande arbetsdokument3.

Därför bör inte bara förövarna av våld mot barn straffas, utan man bör också utarbeta en 
strategi för att förhindra våld mot barn.

EU har redan infört flera viktiga verktyg i kampen mot det våld som barn utsätts för, nämligen 
Daphne- och Agisprogrammen4, handlingsplanen för att bekämpa människohandel5, rådets 
rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel6, rådets 
beslut av den 29 maj 2000 om bekämpning av barnpornografi på Internet7, rådets 
rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av 
barn och barnpornografi8 samt olika åtgärder för att bekämpa barnsexturism.

Angående det sistnämnda sade kommissionsledamot Franco Frattini vid utfrågningen 
den 17 april 2007 att kommissionen skulle arbeta för att i samarbete med reseföretagen 
förstärka åtgärderna för att bromsa sexturismen från medlemsstaterna, vilket är välkommet. 
Samtidigt måste man enligt föredraganden införa förfaranden som möjliggör en bättre 
samordning av straffrättsliga förfaranden utanför ländernas territorium. Franco Frattini 
nämnde också ett meddelande om brottslighet på Internet som antogs den 22 maj 2007.

  
1 Se Santos Pais inlägg i utfrågningen den 17 april 2007 http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Artikel 5. 1 i rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av en byrå för 
grundläggande rättigheter.
3 Sergio Paulo Pinhero har utsetts att leda FN-studien om våld mot barn, som kan läsas på olika webbplatser, 
bland annat http://www.unicef.org
4 Målsättningen för programmet är att hjälpa rättstillämpare, anställda vid myndigheter med ansvar för 
brottsbekämpning och anställda vid myndigheter med ansvar för att bistå brottsoffer i EU:s medlemsstater och i 
kandidatländerna att upprätta europeiska nätverk och att utbyta information och god praxis.
5 EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel, 
EUT C 311, 9.12.2005.
6 EGT L 203, 1.8.2002.
7 EGT L 138, 9.6.2000.
8 EUT L 13/44, 20.1.2004.
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När det gäller sexuellt utnyttjande av barn bör det påpekas att Europarådet nyligen antog en 
konvention om skydd av barn mot sexuellt utnyttjande, om vilken EU-medlemsstaterna har 
intagit en samordnad ståndpunkt inom ramen för artikel 36-kommittén. I detta sammanhang 
har frågan om gemenskapens och/eller EU:s anslutning till konventionen väckts. 
Föredraganden kan endast uppmuntra till en sådan anslutning och önskar att en principiell 
ståndpunkt skall intas i denna fråga för att i framtiden göra det möjligt för EU att delta i 
förhandlingarna om kommande konventioner som berör straffrättsliga frågor, särskilt 
konventioner som syftar till att skydda barn, och att ratificera dem. 

Det är även viktigt att snarast inrätta ett system för att skydda barn mot sexuella övergrepp, 
vilket kräver effektiva och samordnade kontrollmekanismer för att personer som har fällts för 
sådana brott i fortsättningen skall betraktas som olämpliga för att arbeta med barn och faktiskt 
förbjudas att utöva vissa yrken. Rådet bör därför stärka det rättsliga samarbetet mellan 
medlemsstaterna när det gäller sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi genom att 
förbättra samarbetet i fråga om utbyte av information om EU:s rättspraxis och genom att 
införa minimiåtaganden för de andra medlemsstaterna. Detta tillvägagångssätt är nödvändigt 
för att garantera att förbudet att arbeta med barn för personer som dömts för sexuella 
övergrepp i en medlemsstat skall få rättsliga konsekvenser i de andra medlemsstaterna.

När det gäller barnpornografi på Internet utvärderar Europeiska kommissionen, i samarbete 
med flera banker och de främsta organ som utfärdar kreditkort, möjligheten att utesluta 
webbplatser som säljer barnpornografiskt material från on-line-betalningssystemen. Detta är 
ett lovvärt initiativ som förtjänar vår fulla uppmärksamhet. En bank som säger upp avtalet 
med en person som säljer barnpornografiskt material på Internet(som i allmänhet redan har 
varnats av den institution som utfärdat kreditkortet och som har genomfört kontrollen) borde 
framför allt få vidarebefordra informationen till andra kreditorgan med tanke på barnets bästa. 
Det vore därför lämpligt att inrätta en kontinuerligt uppdaterad databas om personer som 
säljer barnpornografiskt material. Information om dessa personer borde för övrigt omedelbart 
vidarebefordras till polisen i den berörda medlemsstaten samt till Europol och Interpol. Inom 
ramen för kampen mot barnpornografi på Internet vore det lämpligt att genomföra kampanjer 
för att informera och medvetandegöra allmänheten så att man kan skydda barn och döma 
förövarna.

När det gäller våld som sprids på Internet finns det skäl att införa ett effektivt 
självregleringssystem för webbplatser där bilder eller videofilmer med våld sprids. 
Nätoperatörerna borde vara uppmärksamma på innehållet på sina webbplatser och förbjuda 
”cybervåld”, som främjar våld mellan minderåriga och kränker elever och lärare. I detta 
hänseende är gemenskapsprogrammet ”Safer Internet Plus” (2005–2008) särskilt viktigt. 
Programmet handlar om en säkrare Internetanvändning och om ny Internetteknik som gjort 
det möjligt att införa telefonnummer och s.k. heta linjer för att hjälpa barn som kommit i 
kontakt med olagligt och skadligt innehåll.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på andra medier, framför allt tv, för att övervaka 
och begränsa program med våldsamma bilder och våldsamt innehåll som är olämpliga för 
barn.

En annan typ av allvarligt våld som måste uppmärksammas är könsstympning. På grund av 
den allt större strömmen av flyktingar, som inte alltid lyckas integreras helt, ökar detta 
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fenomen avsevärt, också inom Europeiska unionen. Ofta utför överseende läkare denna typ av 
operation olagligt. Ännu oftare utsätts barn för könsstympning när de förs tillbaka till sitt 
hemland för att där stympas utan att ha informerats om det eller utan någon särskild läkarvård. 
De skador som åsamkas är permanenta och har allvarliga konsekvenser för offrets fysiska och 
psykiska hälsa.

Ett samarbete om problemet med könsstympning bör inledas med ursprungsländerna.

När det gäller människohandel1 måste det understrykas att samarbetet med Europol och 
Eurojust kan ha mycket att tillföra och att alla medel bör användas för att förstärka deras 
insatser för att skydda barn mot detta gissel och mot alla andra former av våld och utnyttjande 
som inte enbart handlar om sexuellt våld och utnyttjande. Utnyttjandet av ett barn kan ta sig 
många och skiftande former, till exempel att barn används i tiggeriverksamhet, vilket 
uppenbart kränker barnets värdighet och ger svåra psykiska skador. Detta bör därför förbjudas 
i samtliga medlemsstater. Föredraganden önskar alltså att medlemsstaterna skall ge Europol 
och Eurojust all information som kan hjälpa dem att bli effektivare, och att Europol inte bara 
skall utöka sitt samarbete med Interpol utan också med Frontex. 

Vid utfrågningen den 17 april betonade Franco Frattini sin vilja att i nära samarbete med 
branschen bekämpa våldsamma tv-spel, vilket föredraganden till fullo välkomnar.

2. Kampen mot fattigdom och diskriminering, samt rätten till utbildning

Den aktuella strategin syftar till att stödja och genomföra millenniemålen, i vilka globala 
prioriteringar fastställs för hela jordens befolkning, men framförallt för barn. Dessa mål 
handlar framför allt om kampen mot extrem fattigdom, förskola för alla, främjande av 
mödravård, minskad spädbarnsdödlighet och förebyggande kampanjer mot HIV/aids och 
vaccinationskampanjer. Man bör vidare skydda barn mot de värsta formerna av exploatering, i 
synnerhet barnarbete, barns delaktighet i konflikter (barnsoldater) och slaveri i hemmet.

Det är mycket vanligt att fattigdom orsakar social utslagning och diskriminering.

Kommissionen säger i sitt meddelande att den under 2007 kommer att främja en rad åtgärder 
mot barnfattigdom i EU. 

Det är nödvändigt att EU tar itu med dessa problem i linje med bestämmelserna i 
konventionen om barnets rättigheter, där det i artiklarna 27 och 28 framhålls att varje barn har 
rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och 
sociala utveckling och att varje barn har rätt till utbildning. Rätten till utbildning anges för 
övrigt också i artikel 14 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

EU bör alltså se till att inga former av diskriminering i fråga om tillgång till utbildning 
tolereras. I detta skede är det emellertid endast på grundval av rådets direktiv 2000/43/EG av 
den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 
deras ras eller etniska ursprung som medlemsstaterna är skyldiga att förbjuda all direkt eller 
indirekt diskriminering inom utbildningsområdet. Rent konkret innebär detta att 

  
1 Franco Frattini sade angående detta att den 17 oktober borde göras till en symbolisk dag för människohandel.
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gemenskapslagstiftningen i dag endast skyddar etniska minoriteter mot diskriminering inom 
utbildning, inte religiösa eller språkliga minoriteter. Det bör alltså införas nya bestämmelser 
för att utvidga tillämpningsområdet för skyddet mot diskriminering när det gäller tillgång till 
utbildning1. År 2007 är Europeiska året för lika möjligheter för alla. Kommissionen bör ta uti 
med att utarbeta ett direktiv vars tillämpningsområde skall omfatta samtliga de områden som 
omfattas av direktivet om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 
deras ras eller etniska ursprung (artikel 3), och den bör utvidga detta direktiv till att omfatta 
alla grunder till diskriminering som anges i artikel 13 i EG-fördraget, det vill säga kön, etniskt 
ursprung, religion, övertygelse, sexuell läggning och funktionshinder. Funktionshindrade barn 
bör vara en av de främsta prioriteringarna för kommande EU-åtgärder i fråga om skydd av 
barnets rättigheter.

I detta sammanhang bör det betonas att funktionshindrade barn bör betraktas som barn som är 
”friska på ett annat sätt”, och att det därför är nödvändigt att stimulera deras utveckling och att 
respektera dem.

Dessutom bör positiv särbehandling kunna övervägas i kampen mot diskriminering, särskilt 
när det gäller romska barn. Detta tycks i själva verket vara det enda sättet att ta itu med den 
segregering som dessa barn ibland utsätts för2. 

Det finns särskilt skäl att främja utbildningskampanjer, vilket är viktigt för att bekämpa den 
låga läs- och skrivkunnigheten, och att vidta särskilda åtgärder för att lösa problemet med 
splittringen av romska barn inom skolväsendet.

Dessutom måste vårdinstanserna främja vaccineringsprogram och hälsovård för nyfödda och 
romska barn, som utgör en kategori med en förhöjd risk för sjukdomar.

Riktade insatser bör vidare göras för gatubarnen, om vilka det finns mycket ofullständiga 
uppgifter, samtidigt som deras allvarliga situation kräver riktade åtgärder.

3. Invandrarbarns rättigheter

I sitt meddelande understryker kommissionen att en ”annan utmaning är att se till att barnens 
rättigheter i deras egenskap av invandrare, asylsökande och flyktingar respekteras fullt ut i 
Europeiska unionens och dess medlemsstaters lagstiftning och politik”3. Föredraganden kan 
endast uppmuntra kommissionen att anta denna utmaning. 

När det gäller asylfrågan bör kommissionen överlämna nya instrument till Europaparlamentet 
och rådet inom de närmaste månaderna i syfte att upprätta ett gemensamt asylsystem. 
Föredraganden vill också betona att man i större utsträckning måste ta hänsyn till barnens 
särskilda situation i samband med alla åtgärder i detta sammanhang. Även om de instrument 
som redan finns innehåller bestämmelser som är avsedda att skydda barn är de inte alltid 
tillräckliga och det finns fortfarande problem med tillämpningen av dem4. Därför måste man 

  
1 Se tematisk rapport nr 4 från expertnätverket för grundläggande rättigheter, 25.5.2006, s. 45.
2 För exempel på god praxis i denna fråga, se ovannämnda rapport, s. 46 ff.
3 KOM(2006)0367, s. 7.
4 Se inlägget från FN:s flyktingkommissarie vid utfrågningen den 17 april 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
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till exempel säkerställa att de tjänstemän som har ansvar för att handlägga ett ärende får 
särskild utbildning och att barn intervjuas under förhållanden som är anpassade efter deras 
ålder som bör fastställas så exakt som möjligt samt att det går att hitta alternativ till 
internering, som endast bidrar till att traumatisera barnet ytterligare. Begreppet ”barnets 
bästa” bör också definieras noggrannare i nära samarbete med framför allt 
FN:s flyktingkommissarie som har utvecklat ett förfarande för att formellt fastställa vad 
begreppet barnets bästa antas omfatta, den så kallade ”BID” (Best Interests Determination)1.

I detta begrepp läggs särskild vikt vid fall med ensamkommande minderåriga, vars sårbarhet 
är uppenbar2. Det är alltså viktigt att se till att dessa barn informeras om sina rättigheter och 
hur de kan bevaka dem, och att de så snart som möjligt får ett juridiskt ombud.

Dessutom registreras många barn inte vid födseln. Barn som inte registreras har inte rätt till 
identitet, namn, nationalitet, utbildning och hälsovård. Osynliga barn kräver ett konkret 
ingripande, eftersom en icke-registrerad minderårig inte har någon rättslig ställning, vilket 
utgör ett hinder för kontroll, förebyggande och ingripande när dessa barns rättigheter kränks. 
Det händer faktiskt att icke-registrerade barn faller offer för människohandel och sexuellt 
utnyttjande och används för slavarbete eller tvångsarbete.

IV. SAMMANFATTNING

De områden som behandlas ovan och där särskild hänsyn måste tas till barnets rättigheter är 
bara några av de frågor som man bör ta hänsyn till för att åstadkomma en verklig integrering. 
Andra problemställningar, särskilt när det gäller utbildning i näringslära, alkoholmissbruk och 
spridning av droger, som enligt Rädda Barnens undersökning är några av de viktigaste 
problem som barnen själva vill skall tas upp, bör naturligtvis också leda till konkreta åtgärder.

Många andra rättigheter för barn varken respekteras eller garanteras i tillräcklig utsträckning. 
Det finns en mängd brådskande situationer som rör barn. Som exempel kan nämnas den 
exponentiella ökningen av fallen med internationell barnhandel, den byråkratiska 
tungroddheten som utgör ett hinder för internationella adoptioner, tragedin med 
tvångsäktenskap, och de många försvunna barn som man inte vet något om.

Precis som nämndes i inledningen kommer prioriteringarna i den strategi som kommissionen 
föreslår att diskuteras ingående i olika sammanhang vid ett senare skede, bland annat i det 
forum som anordnats i Berlin för första gången.

Det är dock viktigt att utvärdera åtgärderna i den framtida europeiska strategin för att stödja 
familjen och främja ökad nativitet, och framför allt för att skydda barns rättigheter.

  
1 Det formella fastställandet av barnets bästa (BID) är en formell process som består av angivna 
säkerhetsförfaranden och dokumentationskrav som har inrättats för vissa barn som omfattas av 
FN:s flyktingkommissaries behörighet. Där krävs att beslutsfattaren skall väga samman och bedöma alla faktorer 
i det enskilda fallet och att lämplig vikt skall läggas vid de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs av 
Europarådet och i andra instrument för de mänskliga rättigheterna, vilket skall leda till att ett fullständigt beslut 
fattas som på bästa sätt skyddar barnets rättigheter. 
2 Enligt uppskattningar från FN:s flyktingkommissarie är 4–5 procent av de asylsökande på EU:s territorium 
ensamkommande minderåriga, vilket motsvarar mellan 8 000 och 10 000 minderåriga under 2006.
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