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„Žádná víra není tolik posvátná jako ta, kterou svět chová vůči dětem. Žádný úkol není 
důležitější než zajištění, aby jejich práva byla respektována, aby bylo chráněno jejich blaho, 
jejich životy byly osvobozeny od strachu i nouze a aby vyrůstaly v míru.“ (Kofi Annan1)

Úvod
Prohlášení tisíciletí přijaté v roce 2000 představuje náš návrh na změnu a zdůrazňuje naše 
společné hodnoty a naše společné úsilí. My však víme, že pro polovinu ze dvou miliard dětí2
na světě je realita odlišná, a také víme, že cíle stanovené v Úmluvě o právech dítěte, která 
byla odsouhlasena na Valném shromážděné OSN v roce 1989, zůstávají nesplněné. 

Ve světě se vyskytují do očí bijící nerovnosti, které jasně ilustruje skutečnost, že i když 
úmrtnost dětí celosvětově klesá, ze 62 zemí, které neudělaly žádný pokrok nebo nedostačující 
pokrok směrem k rozvojovým cílům týkajícím se dětské úmrtnosti (MDG 4), téměř 75 % 
zemí se nachází v Africe. Každý den umírá 30 000 dětí před pátým rokem věku, kdy jejich 
život mohl být ušetřen jednoduchými a dostupnými opatřeními. Při stávajících trendech 
nebude cíl MDG ohledně snížení dětské úmrtnosti o dvě třetiny dosažen dříve než v roce 
2045.

V mnoha zemích se dříve ohlášený pokles dětské úmrtnosti vydal opačným směrem 
v důsledku účinků viru HIV a současné ceny potravin tuto situaci ještě zhorší, stejně jako 
podvýživa je už zodpovědná za jednu třetinu dětských úmrtí. Když jsou dívky omezovány ve 
vývoji, stanou se náchylnějšími k nemocem, což se pak následně projeví komplikacemi 
u porodu. Omezení těchto nedostatků zvýšením počtu zachráněných dětí a zlepšením 
vzdělanosti u dětí může značně pozvednout hospodářský růst a snížit nerovnost. 

Perspektivy dětí si zaslouží a vyžadují pozornost. Ony samy nám říkají, že chtějí, aby byly 
požádány o radu, a že chtějí, aby se jejich názory a perspektivy a jejich naděje a sny staly 
součástí úsilí na vybudování vhodného světa pro děti. Jelikož pracujeme na splnění 
rozvojových cílů tisíciletí (MDG), musíme ve všech svých strategiích, iniciativách 
a prioritách financování věnovat větší pozornost prioritám, které si stanovily děti pro děti. 

Na zvláštním zasedání OSN o dětech řekl sedmnáctiletý Khairul Azri : „Dospělí nechápou 
podstatu věci. Kdy je dítě považováno za dostatečně schopné, aby se mohlo aktivně zapojit 
a přispívat? Jestliže nedostanou příležitost, aby se zapojily, tyto schopnosti nezískají. Dejte 
nám včas šanci a dívejte se, jak poletíme.“

Klíčovou součástí veškerého našeho snažení v oblasti dětských práv bude zajištění politického 
závazku vůči dětem na nejvyšší úrovni. EU musí ve svém partnerství s rozvojovými zeměmi 
ovlivňovat veřejnou politiku, aby bylo možné ochraňovat dětské životy tím, že bude 
podporovat investice do čisté vody, hygieny, vzdělání a mateřství žen a dívek a zdraví
a výživy dětí. 

Všechny instituce EU chvályhodně kladou rostoucí význam na potřebu zajistit, že příslušné 
politiky a programy budou obsahovat a uznávat práva dětí. Smlouva o reformě, která byla 

                                               
1 Stav dětí na světě, 2000
2 Článek 1 Úmluvy OSN o právech dítěte definuje dítě jako osobu mladší 18 let: „Pro účely této Úmluvy dítě 
znamená každou lidskou bytost mladší osmnácti let věku, pokud podle zákonů uplatnitelných na dítě nedosáhne 
zralosti dříve.“
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podepsaná v Lisabonu, obsahuje řadu odkazů na potřebu posoudit nejlepší zájmy dítěte1
v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte. Důležitými stavebními prvky pro plně 
kvalifikovanou strategii EU, která se nyní připravuje, jsou pokyny Evropské rady na podporu 
a ochranu práv dítěte, sdělení Komise „Směřování strategie EU o právech dětí“ a pokyny pro 
děti zasažené ozbrojeným konfliktem a jejich aktualizace. Vítanými kroky směrem k účinné 
a komplexní politice pro děti ve třetích zemích je sdělení „Zvláštní místo pro děti ve vnější 
činnosti EU a závěry Evropské rady o „Podpoře a ochraně práv dítěte ve vnější činnosti EU –
rozvojové a humanitární rozměry“. 

Dosáhli jsme širokého a povzbuzujícího konsensu v tom, jak postupovat. Nyní bude pro EU 
výzvou zajistit, aby se uskutečnily závazky na ochranu a podporu dětských práv. Bude nutné 
zaměřit se na provedení a na to, které instituce, procesy a investice jsou zapotřebí, pokud 
máme určit to zvláštní místo pro děti.

Děti jako držitelé práv
Řídící zásady navržené akčním plánem Komise pro dětská práva ve vnější činnosti jsou 
povzbuzující a obsahují holistický a koherentní přístup k právům dítěte, respekt k názorům 
dětí a mládeže, k rovným příležitostem mužů a žen a k místnímu vlastnictví. Avšak zatímco 
my vítáme poukazování na dětskou práci, obchodování s dětmi, děti zasažené ozbrojeným 
konfliktem a na všechny formy násilí vůči dětem včetně sexuálního vykořisťování 
a škodlivých obvyklých způsobů, mělo by nás také mrzet, že tyto priority nebyly určeny na 
základě samotného přístupu k právům dítěte. 

EU musí zahájit důkladnou analýzu dětských práv, na základě které můžeme zvolit prioritní 
opatření. A ta by měla být provedena, když budou přijaty a posouzeny pracovní dokumenty 
týkající se národní, regionální a tématické strategie. Přístup založený na právech musí také 
změnit způsob, jak se zaměřujeme na prioritní opatření. Komise musí např. přihlédnout 
k požadavkům práva na vzdělání v programu vzdělávání a práva na zdraví při sestavování 
programu pro zdravotnictví, aby zajistila, že dokonce i ty nejvíce přehlížené děti – včetně dětí 
se zdravotním postižením a sirotků – mají zajištěn spravedlivý přístup ke zdravotní péči, 
vzdělání, sociální péči a právním službám. Je příznačné, že pokyny Evropské rady k lidským 
právům skutečně doporučují, že by práva dětí měla být zahrnuta do politického dialogu, 
rokování o politice a jednotlivých odvětvích.

Dokumenty Evropské komise a Rady uznávají, aby bylo vzato v úvahu právo dětí na vlastní 
názory 2, avšak abychom tomu dali opodstatnění a zajistili, aby byly k dispozici zdroje a aby 
byla přijata příslušná opatření, musíme vidět nové iniciativy v partnerských zemích i na 
úrovni EU. Zaměstnanci EU musí podstoupit intenzivnější a dokonalejší školení především 
o tom, jak řídit efektivní a bezpečnou spoluúčast dětí. Spoluúčast dětí by měla začínat na 
místní úrovni, když se rozhoduje o financování, Komise by měla upřednostňovat projekty 
o dětské spoluúčasti, které budují nebo podporují současné sítě. Je sporné, zda velká, 
jednorázová setkání slouží plně účelu. Dětské sítě a organizace by měly systematicky 
přispívat k pracovním dokumentům o státní strategii a nástrojům národního plánování jako 
jsou pracovní dokumenty o strategii na snížení chudoby. 

                                               
1 Články 3 a 24 Lisabonské smlouvy
2 Výbor pro práva dítěte (CRC) čl. 12
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Podpora dětských organizací je potřebná zejména v křehkých situacích, kde jsou mladí lidé 
rozhodující pro smíření a obnovu. V partnerských zemích by navíc měla být podpora 
poskytována učitelům, pracovníkům ve zdravotnictví a dalším, kteří pracují s dětmi den co 
den a bok po boku. 

Příčiny a prevence
Abychom pro děti dosáhli udržitelných zlepšení, musíme se zaměřit na základní příčiny 
porušování práv dítěte. To znamená snížit chudobu, zajistit kvalitní vzdělávání a zastavit 
diskriminaci. Proto klíčovou činností veškerého našeho úsilí při naplňování cílů MDG je 
označit nevýhody, se kterými jsou děti konfrontovány. Měli bychom uvítat opakované 
závazky EU na financování cílů MDG, ale také uznat, že řadě členských států se nedaří učinit 
nezbytné závazky týkající se rozvržené rozpočtové podpory, aby mohly být splněny 
referenční hodnoty pro rok 2010. Vzhledem k současné finanční krizi by mohli někteří 
argumentovat, že splnit tyto cíle bude nyní pravděpodobně obtížnější než kdykoli předtím. 
My však nemůžeme stát stranou, když víme, že každé 3 sekundy umírá jedno dítě nebo 
každou minutu umírá jedna žena při porodu.

Dosažení cílů MDG 2 o jednotném základním vzdělání je hlavním úsilím pro prevenci 
porušování práv dítěte. Vzdělání pomůže snížit chudobu a nerovnost. Každý rok školní 
docházky zvyšuje mzdy, které ženy i muži vydělávají, v průměru o 10 procent. 

Rovnost mezi muži a ženami na všech úrovních vzdělání je hlavním cílem MDG 3. Dvě
třetiny z 800 milionů negramotných lidí na světě jsou ženy a dívky, které nejsou jednoduše 
zařazeny do investic vkládaných do vzdělávání nebo vykonávají nádenickou práci jako je sběr 
dřeva a vody. V současné době je vzdělání žen ve světě uznáváno za sociální investici 
s jednou z nejvyšších návratností. Vzdělávání dívek znamená dát jim mnohem lepší šanci, aby 
si vydělaly na živobytí. U dívky, která ukončila základní vzdělání, existuje menší 
pravděpodobnost, že dostane HIV/AIDS, a má také méně dětí, u kterých je díky tomu zhruba 
dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou očkovány a dožijí se dospělého věku. 

Kvalitní vzdělání musí být prioritou v konfliktních a křehkých situacích: ze 72 milionů dětí na 
celém světě, které nechodí do školy, více než polovina z nich (37 milionů) žije v nepevných
státech postižených konflikty. V těchto státech je vzdělání obzvlášť důležité, jelikož vnáší 
prvek normálnosti do dětských životů. Je také důležitou složkou překonávání konfliktu 
a podporuje reintegraci do válkou narušených společností. Ale závazky finanční podpory jsou 
stále nedostačující, dosahují pouze 5% oficiální rozvojové pomoci na podporu vzdělání pro 
státy zasažené konfliktem. 

Plán Komise zaměřit se ve svých operacích humanitární pomoci na vzdělání je vítaným 
vývojem. V současnosti je důležité zvýšit povědomí u zaměstnanců a vypracovat provozní 
pokyny v rámci Generálního ředitelství pro humanitární pomoc (ECHO), kterými se EU 
zaváže zahrnout vzdělání do každé humanitární reakce a v souladu s minimálními normami 
interaktivní sítě pro vzdělání v naléhavých situacích (INEE), ve vleklých krizích a rané 
obnově.

Bok po boku prioritních opatření, jejichž seznam je uveden v akčním plánu Komise a které se 
zaměřují na dosažení „konečných účinků“, je nezbytné zdůraznit preventivní opatření. Na 
národní úrovni je podpora strategií státu a systémů na ochranu dítěte, příslušných zákonů, 
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politiky a služeb prvořadá. Měla by být podporována ministerstva sociální péče 
a spravedlnosti a rovněž sítě na ochranu dítěte, aby byla schopna označit děti a rodiny 
v ohrožení a zajistit jim podporu dříve, než bude dětem ublíženo. Na národní úrovni by se 
měly podporovat způsoby sestavování rozpočtů přátelské k dětem, monitorovací a ohlašovací 
mechanismy pro děti, koordinační orgány a nezávislé instituce jako je osoba ombudsmana pro 
děti. 

Prioritou by měla být podpora všeobecné registrace porodů. Novorozenci bez registrace je při 
narození odepřeno právo na úřední identitu, uznávané jméno, rodinnou historii a národnost. 
Registrace každému dítěti uděluje zřetelnou právní identitu. Děti bez této ochrany jsou více 
bezbranné vůči dětské práci, odvedení do armády, předčasným manželstvím, atd. Skutečně 
velké množství neregistrovaných dětí se rodí v rozvojových zemích, z nichž jedna třetina má 
registrovanou porodnost nižší než 50 %.

Instituce
Náležité instituce jsou zapotřebí, což ale není dostačující podmínkou pro obecnější zajištění 
uplatňování lidských práv a dětské politiky EU. Nedávný vývoj na úrovni EU byl 
povzbudivý,1 ale architektura institucí setrvává v nepřiměřeném stavu. Odpovědnost za 
provádění strategie EU o právech dítěte musí být jasně definovaná a musí být vytvořeny 
struktury pro usnadnění koordinace. 

Co nejdříve by měla zahájit svou činnost navržená neformální skupina expertů z členských 
států EU pro dětská práva. Skupina by také měla sledovat provádění závěrů Rady Evropy 
a podávat hlášení o konkrétních opatřeních přijatých v pilotních zemích. Měla by se provádět 
rutinní a pravidelná koordinace jak mezi různými pracovními skupinami Rady pro záležitosti 
dětí, tak také v rámci interinstitucionální skupiny pro dětská práva. Mapování a cvičení na 
provedení v pilotních zemích ohlášené v závěrech Rady, by měla být zahájena co nejdříve, 
aby bylo možné otestovat současné instituce a zajistit vzdělávací školení. 

Měla by se vyřešit skutečnost, že Generální ředitelství pro vnější vztahy (DG Relex) 
v Bruselu zaměstnává pro dětské záležitosti pouze jednu osobu na poloviční úvazek. 
Rozhodně by také v každé delegaci EU měl být někdo zodpovědný za práva dítěte. Zvláštní 
zástupce pro práva dítěte na úrovni Evropské rady se zkušenostmi a znalostmi z oblasti 
působnosti by zajistil viditelnost a vedení. Kromě odborníků by měli být proškoleni všichni 
zaměstnanci Komise a měli by obdržet patřičné pokyny pro záležitosti týkající se práv dítěte 
a rovněž pokyny k možným dopadům různých druhů programů na dětská práva. 

Nástroje a postupy
Mainstreaming (obecné označení většinově přijatelných názorů) je sám o sobě velmi dobrý, 
ale pokud neexistuje jasný proces, stanovených cílů nebude dosaženo. K diskusím o programu 
by měli být pozváni zástupci sítí na ochranu dítěte a poradní skupina občanské společnosti 
a agentury OSN by měly přispět technickou expertizou. V dokumentech o státní a tématické 
strategii by měly být vydány pokyny pro každý z klíčových ústředních sektorů zabývající se 
dětskými právy, které budou určovat, jak mohou být dětská práva rozdělena do hlavních 
přijatelných názorů, a určovat příslušné zdroje dat a ukazatelů. Do operací na podporu 

                                               
1 Fórum EU o právech dítěte, meziútvarová skupina pro dětská práva s podskupinou vnějších vztahů, koordinátor 
Komise pro práva dítěte, vypracování UNICEF Toolkit a zahájení procesu školení o právech dítěte
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rozpočtu včetně kontraktů rozvojových cílů milénia (MDG) by měly být zahrnuty konkrétní 
cíle a ukazatele pro oblast dětských práv. V tomto ohledu je vítán záměr Komise podporovat 
partnerské země, aby vytvořily národní akční plány pro oblast dětských práv s jasnými 
měřítky, měřitelnými cíli a časovými liniemi a mechanismy přezkoumání. 
Přezkoumání dokumentů DCI (nástroje pro rozvojovou spolupráci) o státní strategii 
a dokumentů ACP o státní strategii v polovině vymezeného období by mělo být chápáno jako 
příležitost nejenom pro důkladnou situační analýzu práv dítěte, ale také pro systematické 
přezkoumání prozatím dosažených výsledků. Kde to bude nutné, dokumenty o státní strategii 
a dokumenty o tématické strategii by měly být upraveny v souladu se zásadami místního 
vlastnictví a měla by být zajištěna spoluúčast dětí a organizací občanské společnosti.

Investice
Je velice důležité, aby Komise měla jasnou představu o tom, jak převádět přijaté závazky do 
předvídatelných dlouhodobých programových a finančních závazků. Možná bude nutné 
převést konkrétní programy o dětech pod zeměpisné programy DCI (nástrojů pro rozvojovou 
spolupráci), pokud to bude možné do neústředních sektorů a také pod Evropský rozvojový 
fond (EDF). Komise by měla zveřejnit přehled o tom, kde a jak byly použity fondy na 
podporu konkrétních cílů MDG na poli dětských práv – stejným způsobem jako je to 
provedeno v atlasu dárců 2008 pro oblast rovných příležitostí mužů a žen. Finanční nástroje 
a postupy by měly být pružnější, aby bylo možné poskytovat rychlé a přesto trvale udržitelné 
reakce na programy, které se zabývají právy a potřebami dětí.

Soudržnost politik ve prospěch dětí
V politice EU jsou oblasti, které mají přímý dopad na děti, jež nejsou ve sdělení uvedeny –
např. migrace a reforma bezpečnostního sektoru. Nejenom že provádíme politiku soudržnosti 
mezi různými sektory (které všechny podporují stejné cíle), ale musíme také zajistit, aby 
jedna oblast politiky „neškodila“ dalším. 

Když se bude provádět hodnocení dopadu – jako např. na obchod – děti by neměly být 
posuzovány stejně jako dospělí. 

Úlohy Parlamentu
Parlament musí hrát koordinovanější, systematikou úlohu při monitorování závazků EU 
v oblasti dětských práv. Výroční zpráva Evropského parlamentu o lidských právech by měla 
obsahovat samostatnou část, která bude analyzovat úroveň závazku na poli dětských práv. 
Každý parlamentní výbor by měl jmenovat jednoho člena, který bude sledovat problematiku 
dětských práv a který by zároveň byl kontaktní osobou. Mohly by se zorganizovat školící 
kurzy pro členy Parlamentu, aby bylo možné získat nezbytné odborné znalosti. 

Členové Parlamentu, kteří se účastní společného Parlamentního shromáždění a zastupují země 
ACP a Evropský parlament, by měli i nadále stavět na stávajících iniciativách ohledně 
spoluúčasti a zapojení dětí a to tak, že pozvou dětské organizace hostitelské země. 
Shromáždění pro EU a Latinskou Ameriku (Eurolat) by mělo podniknout obdobná opatření. 
Další variantou je utvořit platformu mládeže EU-Afrika, která by mohla přispět ke společným 
akčním plánům EU-Afrika, a platformu mládeže společného Parlamentního shromáždění. 

Evropský parlament hraje rostoucí úlohu při formování strategií a programů prostřednictvím 
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svého práva na demokratickou kontrolu. Výbory by měly stanovit společné pokyny pro 
analýzu návrhu Komise, aby se zajistilo, že Parlament zohlední záležitosti práva dítěte ve 
svých připomínkách a závěrech.

V rozvojových zemích by měla vzrůst angažovanost a podpora národních parlamentů. Jejich 
kontrola programů (a v případě ACP dokumentů o strategii států a strategii regionů) zabezpečí 
základní součást snahy o zajištění, aby práva a zájmy dětí získaly od svých vlád náležitou 
prioritu. 
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