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"Ingen tillid er mere hellig end den tillid, som verden har til børn. Vores vigtigste opgave er 
at sikre, at deres rettigheder respekteres, at deres velfærd beskyttes, at de lever uden angst og 
nød, og at de vokser op i fred." (Kofi Annan1)

Indledning
Millenniumerklæringen, der blev vedtaget i 2000, er vores strategi for forandring og 
understreger vores fælles værdier og vores fælles mål. Vi er klar over, at for halvdelen af 
verdens to mia. børn2 ser virkeligheden meget anderledes ud, og vi er også klar over, at 
målene i konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 
1989, fortsat ikke er opfyldt.

Der er åbenlyse globale uligheder, der klart illustreres af det forhold, at selv om 
børnedødeligheden er faldende globalt, er næsten 75 % af de 62 lande, hvor der ikke sker 
fremskridt eller kun sker utilstrækkelige fremskridt hen imod opfyldelsen af udviklingsmål 4 
om at reducere børnedødeligheden, afrikanske lande. Hver dag dør 30.000 børn, inden de 
fylder fem år, selv om enkle, overkommelige foranstaltninger kunne have reddet deres liv.
Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil udviklingsmålet om at reducere 
børnedødeligheden med to tredjedele først nås i 2045.

I mange lande har hiv vendt op og ned på udviklingen i børnedødeligheden, hvor der tidligere 
er blevet registreret et fald, og den nuværende fødevarepriskrise vil forværre denne situation, 
da en tredjedel af børnedødsfald i forvejen skyldes fejlernæring. Når piger, der er hæmmet i 
udviklingen, bliver voksne, har de større sygdomsrisiko og får således fødselskomplikationer.
Vi kan øge den økonomiske vækst og reducere uligheden væsentligt, hvis disse problemer 
afhjælpes ved at reducere børnedødeligheden og forbedre uddannelsesmulighederne.

Vi bør fokusere på børns muligheder. De fortæller os selv, at de ønsker at blive hørt, og at de 
ønsker, at der tages hensyn til deres synspunkter og perspektiver og deres håb og drømme i 
bestræbelserne på at skabe en verden, der er egnet for børn. I vores bestræbelser på at nå 
millenniumudviklingsmålene skal vi i alle vores strategier, initiativer og 
finansieringsprioriteter lægge mere vægt på de prioriteter, der fastlægges af børn for børn.

Som påpeget af den 17-årige Khairul Azri under den særlige samling under FN's 
Generalforsamling om børn: "De voksne misser pointen. Hvornår anses et barn for at være 
dygtigt nok til at deltage og bidrage aktivt? Hvis børn ikke får mulighed for at deltage, vil de 
ikke få de nødvendige færdigheder. Giv os chancen i en tidlig alder, og se, hvordan vi klarer 
os."

Et centralt aspekt i alle vores bestræbelser på at sikre børns rettigheder er at sikre, at der er 
politisk vilje til at sikre børns rettigheder på højeste niveau. EU skal inden for rammerne af 
sine partnerskaber med udviklingslande påvirke offentlige politikker med henblik på at redde 
børns liv ved at fremme investeringer i rent vand, sanitære installationer, uddannelse af 
kvinder og piger og mødres og børns sundhed og ernæring.

                                               
1 State of the World's Children, 2000.
2 I artikel 1 i FN's konvention om barnets rettigheder defineres et barn som en person under 18 år: "I denne 
konvention forstås ved et barn ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter 
den lov, der gælder for barnet."



DT\747851DA.doc 3/7 PE414.322v01-00

DA

Alle EU-institutionerne lægger i stigende grad vægt på nødvendigheden af at sikre, at der 
tages hensyn til børns rettigheder, og at de anerkendes i relevante politikker og programmer, 
hvilket er prisværdigt. Reformtraktaten, der blev underskrevet i Lissabon, indeholder en 
række henvisninger til nødvendigheden af at tage hensyn til barnets tarv1 i overensstemmelse 
med FN's konvention om barnets rettigheder. Rådets retningslinjer for fremme og beskyttelse 
af børns rettigheder, Kommissionens meddelelse "Mod en EU-strategi for børns rettigheder" 
og retningslinjerne om børn i væbnede konflikter og ajourføringer heraf udgør et vigtigt 
grundlag for den integrerede EU-strategi, der er under udarbejdelse. Kommissionens 
meddelelse om "en særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger" og Rådets 
konklusioner om "fremme og beskyttelse af børns rettigheder i EU's eksterne foranstaltninger 
- udviklingen og humanitære dimensioner" er positive skridt hen imod en effektiv og 
sammenhængende politik for børns rettigheder i tredjelande.

Der er bred konsensus om, hvordan der kan ske fremskridt, hvilket er opmuntrende.
Udfordringen for EU er nu at sikre, at disse tilsagn om at beskytte og fremme børns 
rettigheder omsættes i praksis. Der skal fokuseres på gennemførelsen - og på, hvilke 
institutioner, processer og investeringer, der er nødvendige, hvis vi skal skabe denne særlige 
plads for børn.

Børns rettigheder
De styrende principper i Kommissionens handlingsplan om børns rettigheder i EU's eksterne 
foranstaltninger er opmuntrende og baseret på en holistisk og sammenhængende tilgang med 
fokus på børns rettigheder, respekt for børns og teenageres synspunkter, integration af 
ligestillingsaspektet og lokalt ejerskab. Selv om vi glæder os over henvisningerne til
børnearbejde, handel med børn, børn, der er berørt af væbnede konflikter, og alle former for 
vold mod børn, herunder seksuel udnyttelse og skadelige traditionsbundne former for praksis, 
bør vi også beklage, at disse prioriteter ikke er blevet fastlagt på grundlag af en tilgang baseret 
på børns rettigheder.

EU skal foretage en grundig analyse af børns rettigheder, der kan danne grundlag for 
udvælgelsen af prioriterede tiltag. Denne analyse bør indledes i forbindelse med vedtagelsen 
og gennemgangen af de nationale, regionale og tematiske strategidokumenter. En 
rettighedsbaseret tilgang skal også ændre vores tilgang til de prioriterede tiltag.
Kommissionen skal f.eks. tage hensyn til kravet om ret til uddannelse i 
uddannelsesprogrammer og om retten til sundhed i sundhedsprogrammer og sikre, at selv de 
mest marginaliserede børn - herunder handicappede børn og forældreløse børn - har lige 
adgang til sundhed, uddannelse, velfærd og retshjælp. Det er af afgørende betydning, at Rådet 
i sine retningslinjer om menneskerettigheder rent faktisk henstiller, at børns rettigheder 
inddrages i den politiske dialog og i politik- og sektordrøftelser.

I Kommissionens og Rådets dokumenter anerkendes børns ret til at blive hørt2. Hvis vi skal 
sætte handling bag ordene og sikre, at der er midler til rådighed, og at der gribes ind, skal der 
imidlertid iværksættes nye initiativer i partnerlande og på EU-plan. De ansatte ved EU-
institutionerne skal have mere og bedre videreuddannelse, navnlig i tilgangen til en effektiv 
og sikker inddragelse af børn. Inddragelsen af børn bør starte på lokalt niveau, og 

                                               
1 Artikel 3 og 24 i Lissabontraktaten.
2 Artikel 12 i FN's konvention om barnets rettigheder.
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Kommissionen bør prioritere børns deltagelse i projekter, der opbygger eller understøtter 
eksisterende netværk, når den træffer finansieringsbeslutninger. Der må sættes 
spørgsmålstegn ved, om store, særskilte møder tjener et nyttigt formål. Netværk og 
organisationer for børns rettigheder bør systematisk bidrage til landestrategidokumenterne og 
de nationale planlægningsinstrumenter som f.eks. strategioplæggene til nedbringelse af 
fattigdom.

Støtte til børneorganisationer er navnlig nødvendig i skrøbelige situationer, hvor de unge 
spiller en afgørende rolle i forsonings- og genopbygningsfasen. Der bør desuden ydes støtte til 
lærere, sundhedsarbejdere og andre, der dagligt arbejder med børn i partnerlande.

Årsager og forebyggelse
Hvis vi skal skabe bæredygtige forbedringer for børn, skal vi fokusere på de grundlæggende 
årsager til krænkelser af børns rettigheder. Vi skal således reducere fattigdommen, sikre 
adgang til kvalitetsuddannelse og bekæmpe forskelsbehandling. Det er således af afgørende 
betydning, at der gøres fremskridt med hensyn til opfyldelsen af 
millenniumudviklingsmålene, hvis vi skal indkredse de vanskeligheder, som børn står over 
for. Vi bør glæde os over EU's gentagne tilsagn om at finansiere 
millenniumudviklingsmålene, men samtidig erkende, at en række medlemsstater ikke indgår 
de nødvendige forpligtelser med hensyn til den planlagte budgetstøtte til opfyldelse af de 
benchmarks, der er fastsat for 2010. I lyset af den nuværende finanskrise vil nogle måske 
mene, at det sandsynligvis vil være vanskeligere end nogensinde at nå målene. Vi kan 
imidlertid ikke forholde os passive, når vi ved, at et barn dør hvert tredje sekund, eller at en 
kvinde dør under fødslen hvert minut.

Opfyldelsen af millenniumudviklingsmål 2 om at sikre almen grundskoleuddannelse er et 
væsentligt element i bestræbelserne på at bekæmpe krænkelser af børns rettigheder.
Uddannelse medvirker til at mindske fattigdom og ulighed. For hvert års skolegang øges 
kvinders og mænds lønninger med 10 % i gennemsnit.

Ligestilling mellem kønnene på alle uddannelsesniveauer er en central målsætning i 
millenniumudviklingsmål 3. To tredjedele af verdens 800 mio. analfabeter er kvinder og 
piger, der ganske enkelt ikke er et mål for investeringerne på uddannelsesområdet, eller som 
f.eks. slider med at hente brænde og vand. Det anerkendes i dag, at navnlig uddannelsen af 
kvinder er den sociale investering i verden, der giver de bedste resultater. Uddannelse af piger 
giver dem langt bedre muligheder for at tjene til livets ophold. En pige, der har gennemført en 
grundskoleuddannelse, har mindre risiko for at få hiv/aids og får færre børn, og der er 
omkring dobbelt så stor sandsynlighed for, at disse børn vil være modstandsdygtige og nå 
voksenalderen.

Kvalitetsuddannelse må være en prioritet i konfliktsituationer og andre skrøbelige situationer.
Over halvdelen (37 mio.) af de 72 mio. børn verden over, der ikke går i skole, lever i 
konfliktramte, skrøbelige stater. I disse stater er uddannelse navnlig vigtig, da den bringer et 
element af normalitet ind i børnenes liv. Det er også et vigtigt element i forbindelse med 
løsning af konflikter og fremme af reintegrationen i krigshærgede stater.
Bistandsforpligtelserne er imidlertid fortsat utilstrækkelige, idet der kun er afsat 5 % af den 
statslige udviklingsbistand til konfliktramte stater til finansiering af uddannelse.



DT\747851DA.doc 5/7 PE414.322v01-00

DA

Kommissionens plan om tage fat på uddannelse inden for rammerne af Kommissionens 
humanitære bistandsforanstaltninger er en glædelig udvikling. Det er nu vigtigt at øge de 
ansattes bevidsthed og udvikle operationelle retningslinjer i ECHO, der forpligter EU til at 
inkludere uddannelse i alle humanitære foranstaltninger i overensstemmelse med 
minimumsstandarderne for uddannelse i nødsituationer og under kroniske kriser og hurtig 
genopbygning udarbejdet af INEE (Inter Agency Network for Education in Emergencies).

Ud over de prioriterede foranstaltninger, der er opført i Kommissionens handlingsplan, hvor 
der fokuseres på "endemålet", skal de forebyggende foranstaltninger styrkes. På nationalt plan 
er det meget vigtigt at fremme nationale strategier og systemer til beskyttelse af børn, 
herunder love, politikker og tjenester. Der bør ydes støtte til velfærds- og justitsministerier 
såvel som til netværk til beskyttelse af børn, således at de kan identificere de udsatte børn og 
familier og give dem adgang til støttetjenester, inden børnene tager skader.
Budgetlægningsmetoder med fokus på børn, overvågnings- og rapporteringsmekanismer for 
børn, koordinationsorganer og uafhængige institutioner som f.eks. børneombudsmænd på 
nationalt plan bør understøttes og styrkes.

Fremme af almen fødselsregistrering bør være en prioritet. Et spædbarn, der ikke registreres 
ved fødslen, nægtes retten til en officiel identitet, et anerkendt navn, en familiehistorie og en 
nationalitet. Ved registreringen får det enkelte barn en særskilt, juridisk identitet. Børn uden 
denne beskyttelse er bl.a. mere sårbare over for børnearbejde, for at blive udskrevet til 
militærtjeneste og over for tidlige ægteskaber. Langt de fleste uregistrerede børn fødes i 
udviklingslandene, hvor under 50 % af fødslerne registreres i en tredjedel af landene.

Institutioner
Behørige institutioner er en nødvendig, om end ikke tilstrækkelig forudsætning for at sikre 
gennemførelsen af EU's politik for menneskerettigheder og børns rettigheder generelt. Den 
seneste udvikling på EU-plan har været opmuntrende1, men den institutionelle arkitektur er 
fortsat utilstrækkelig. Ansvaret for gennemførelsen af EU's strategi for børns rettigheder skal 
fastlægges klart, og der skal udvikles strukturer, der sikrer en bedre samordning.

Den foreslåede uformelle arbejdsgruppe om børns rettigheder med deltagelse af eksperter fra 
EU-medlemsstaterne bør indlede arbejdet hurtigst muligt. Gruppen bør også følge op på 
gennemførelsen af Rådets konklusioner og aflægge rapport om de særlige tiltag, der gøres i 
pilotlandene. Der bør ske en rutinemæssig og regelmæssig samordning, både mellem de 
forskellige arbejdsgrupper om børn i Rådet og i en styrket interinstitutionel gruppe om børns 
rettigheder. Kortlægningen og gennemførelsen i pilotlandene, der blev bebudet i Rådets 
konklusioner, bør indledes hurtigst muligt for at teste de eksisterende institutioner og høste 
erfaringer.

Der skal findes en løsning på det problem, at der kun er én halvtidsansat i GD Eksterne 
Forbindelser i Bruxelles, der beskæftiger sig med børns rettigheder. Der bør også være en 
person med ansvar for børns rettigheder i de enkelte EU-delegationer. På rådsniveau kunne en 
særlig EU-repræsentant for børns rettigheder med erfaring og viden på området sikre 
synlighed og lederskab. Bortset fra specialister bør alle ansatte i Kommissionen 
                                               
1 Det europæiske forum for børns rettigheder, den tværtjenstlige gruppe om børns rettigheder med en 
undergruppe om eksterne forbindelser, kommissionskoordinatoren for børns rettigheder, udviklingen af 
UNICEF's værktøjskasse og iværksættelse af uddannelsesinitiativer om børns rettigheder.
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videreuddannes, og de bør få udleveret vejledninger om relevante spørgsmål relateret til børns 
rettigheder samt om de mulige virkninger af forskellige typer af programmer for børns 
rettigheder.

Instrumenter og procedurer
Det er helt fint at integrere børns rettigheder, men hvis processen ikke er klar, vil de fastlagte 
mål ikke blive nået. Repræsentanter for netværk til beskyttelse af børn bør indbydes til 
programmeringsdrøftelser, og rådgivende civilsamfundsgrupper og FN-agenturer bør bidrage 
med teknisk ekspertise. I de nationale og tematiske strategidokumenter bør der udstedes 
vejledninger for de enkelte centrale fokussektorer, hvori der redegøres for børns rettigheder, 
for metoder til integrering af børns rettigheder og for relevante datakilder og indikatorer.
Specifikke mål og indikatorer vedrørende børn bør indgå i budgetstøtteforanstaltningerne, 
herunder i kontrakter om millenniumudviklingsmålene. Kommissionens plan om at tilskynde 
partnerlande til at udarbejde nationale handlingsplaner for børn med klare benchmarks, 
målbare mål, tidsfrister og revisionsmekanismer er i denne forbindelse positiv.

Midtvejsgennemgangen af landestrategidokumenterne for IUS-landene og 
landestrategidokumenterne for AVS-landene bør ikke kun være en anledning til at foretage en 
grundig analyse af situationen med hensyn til børns rettigheder, men også til at foretage en 
systematisk gennemgang af de hidtidige resultater. De nationale og tematiske 
strategidokumenter bør tilpasses i nødvendigt omfang i overensstemmelse med principperne 
om lokalt ejerskab, og det skal sikres, at børn og civilsamfundsorganisationer inddrages i 
processen.

Investeringer
Det er af afgørende betydning, at Kommissionen har et klart billede af, hvorledes de afgivne 
tilsagn omsættes i en forudsigelig og langsigtet programmering og finansieringstilsagn. Det 
kan blive nødvendigt at oprette specifikke programmer for børn inden for rammerne af de 
geografiske programmer under IUS, muligvis uden for fokussektorerne såvel som under EUF.
Kommissionen bør offentliggøre en oversigt over, hvor og hvordan der er blevet brugt midler 
til at støtte millenniumudviklingsmål, der er specifikt rettet mod børn - på samme måde som 
det sker for køn i donoratlasset fra 2008. De finansielle redskaber og procedurer skal være 
"mere fleksible", således at der kan træffes hurtige og bæredygtige foranstaltninger under 
programmerne for børns rettigheder og behov.

Sammenhæng i politikken til fremme af børns rettigheder
En række EU-politikområder, der har direkte indvirkning på børn, er ikke nævnt i 
meddelelsen - f.eks. indvandring og reform af sikkerhedssektoren. Vi skal ikke blot sikre 
sammenhæng mellem politikken i forskellige sektorer (der alle støtter de samme mål), men 
også sikre, at et politikområde "ikke er til skade for" en anden sektor.

I forbindelse med konsekvensvurderinger - f.eks. på handelsområdet - bør børn ikke 
sidestilles med voksne.

Parlamenternes rolle
Europa-Parlamentet skal anvende en mere koordineret og systematisk tilgang til 
overvågningen af EU's forpligtelser til at sikre børns rettigheder. Europa-Parlamentets årlige 
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betænkning om menneskerettighederne bør omfatte et særskilt afsnit med en analyse af 
indsatsen til fremme af børns rettigheder. Alle parlamentsudvalgene bør udpege et medlem til 
at følge udviklingen med hensyn til børns rettigheder, der kan fungere som kontaktpunkt. Der 
kan organiseres uddannelsesmøder for parlamentsmedlemmerne med det formål at sikre den 
nødvendige ekspertise.

De parlamentsmedlemmer, der deltager i møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling
som repræsentanter for AVS-landene og Europa-Parlamentet, bør bygge videre på 
eksisterende initiativer til fremme af børns deltagelse og inddragelse ved at indbyde 
børneorganisationer i værtslandet. Eurolat bør træffe lignende foranstaltninger. En anden 
mulighed er at oprette en EU-Afrika-ungdomsplatform, der kunne bidrage til 
handlingsplanerne til gennemførelse af den fælles EU/Afrika-strategi, og en ungdomsplatform 
inden for rammerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

Europa-Parlamentet spiller en stadig større rolle i udformningen af strategier og programmer 
gennem udøvelsen af sin ret til demokratisk kontrol. Udvalgene burde fastlægge fælles 
retningslinjer for analyse af Kommissionens forslag for at sikre, at der tages hensyn til børns 
rettigheder i Parlamentets bemærkninger og konklusioner.

De nationale parlamenter i udviklingslandene bør udvise større engagement og støtte.
Parlamenternes gennemgang af programmer (og af nationale og regionale strategidokumenter 
for AVS-landenes vedkommende) vil være et afgørende aspekt i bestræbelserne på at sikre, at 
de pågældende regeringer prioriterer børns rettigheder og tarv behørigt.
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