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«Δεν υπάρχει ιερότερη εμπιστοσύνη από αυτήν που εναποθέτουν τα παιδιά στον κόσμο. Δεν 
υπάρχει σημαντικότερο καθήκον από τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους, 
της προστασίας της ευημερίας τους και της απαλλαγής της ζωής τους από τον φόβο και τις 
ελλείψεις και τη διασφάλιση ειρηνικών συνθηκών για την ανάπτυξή τους». (Kofi Annan1)

Εισαγωγή
Η δήλωση της Χιλιετίας που υιοθετήθηκε το 2000 αποτελεί το πρότυπό μας για την αλλαγή 
και τονίζει τις κοινές αξίες και κοινές φιλοδοξίες μας. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι για το ήμισυ 
των δύο δισεκατομμυρίων παιδιών του κόσμου2 η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, 
όπως επίσης γνωρίζουμε ότι οι στόχοι που ορίστηκαν στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 παραμένουν 
ανεκπλήρωτοι.

Οι ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σκανδαλώδεις και αποτυπώνονται σαφώς στο 
γεγονός ότι μολονότι οι θάνατοι παιδιών μειώνονται παγκοσμίως, από τις 62 χώρες που δεν 
σημειώνουν καμία πρόοδο ή σημειώνουν ανεπαρκή πρόοδο ως προς την επίτευξη του 
αναπτυξιακού στόχου 4 της Χιλιετίας σχετικά με την επιβίωση των παιδιών, σχεδόν το 75% 
είναι στην Αφρική. Κάθε μέρα πεθαίνουν 30 000 παιδιά πριν συμπληρώσουν το πέμπτο έτος 
της ζωής τους, όταν με απλά και οικονομικά προσιτά μέτρα θα μπορούσαν να σωθούν οι ζωές 
τους. Εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, ο ΑΣΧ για τη μείωση των θανάτων παιδιών κατά 
δύο τρίτα δεν θα έχει επιτευχθεί έως το 2045.

Σε πολλές χώρες, ο ιός HIV έχει αντιστρέψει τις μέχρι πρότινος καταγραφόμενες πτωτικές 
τάσεις της παιδικής θνησιμότητας και η τρέχουσα κρίση των τιμών των ειδών διατροφής θα 
οξύνει περαιτέρω την κατάσταση, δεδομένου ότι ο υποσιτισμός ήδη ευθύνεται για το ένα 
τρίτο των θανάτων παιδιών. Όταν κορίτσια με προβλήματα ανάπτυξης ενηλικιωθούν, θα είναι 
πιο ευάλωτα στις ασθένειες και κατά συνέπεια θα εμφανίσουν επιπλοκές κατά τον τοκετό. Η 
αποτροπή αυτών των ελλείψεων με βελτίωση της επιβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και στη μείωση των 
ανισοτήτων.

Οι απόψεις των παιδιών αξίζουν και απαιτούν την προσοχή μας. Τα ίδια τα παιδιά μάς λένε 
ότι θέλουν να ζητείται η γνώμη τους και ότι θέλουν οι απόψεις και οι οπτικές τους, οι ελπίδες 
και τα όνειρά τους, να αποτελούν μέρος των προσπαθειών οικοδόμησης ενός κόσμου 
κατάλληλου για παιδιά. Στην πορεία εκπλήρωσης των ΑΣΧ πρέπει να αποδώσουμε 
μεγαλύτερη προσοχή σε όλες τις στρατηγικές, τις πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες 
χρηματοδότησής μας στις προτεραιότητες που θέτουν τα ίδια τα παιδιά για τα παιδιά.

Όπως είπε ο 17χρονος Khairul Azri στην ειδική συνεδρίαση του ΟΗΕ για τα παιδιά, «Οι 
ενήλικες δεν καταλαβαίνουν το νόημα. Πότε ένα παιδί θεωρείται αρκετά ικανό να συμμετέχει 
και να συνεισφέρει ενεργά; Εάν δεν τους δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουν, δεν θα 
αποκτήσουν τις δεξιότητες. Δώστε μας την ευκαιρία έγκαιρα και δείτε πώς θα 
αντεπεξέλθουμε».
                                               
1 Η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο, 2000.
2 Το άρθρο 1 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ως παιδί άτομο μικρότερο της 
ηλικίας των 18 ετών: «Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον 
μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το 
παιδί νομοθεσία».
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Βασική συνιστώσα όλων των προσπαθειών μας για τα δικαιώματα του παιδιού θα είναι η 
διασφάλιση της πολιτικής δέσμευσης έναντι των παιδιών στις υψηλότερες βαθμίδες. Η ΕΕ 
οφείλει, στις εταιρικές σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, να επηρεάζει τη δημόσια 
πολιτική για τη διάσωση της ζωής των παιδιών ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε καθαρό 
νερό, σε εγκαταστάσεις υγιεινής, σε εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών και στην 
υγεία και τη διατροφή της μητέρας και του παιδιού.

Είναι αξιέπαινη η στάση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αποδίδουν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της συμπερίληψης και αναγνώρισης των 
δικαιωμάτων του παιδιού σε συναφείς πολιτικές και προγράμματα. Η Μεταρρυθμιστική 
Συνθήκη που υπογράφηκε στη Λισαβόνα περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στην ανάγκη 
συνεκτίμησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού1 σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου σχετικά με 
την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, η ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» και οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τα παιδιά που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις και οι ενημερώσεις αυτών 
συνιστούν σημαντικά δομικά στοιχεία της ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ που 
βρίσκεται στο στάδιο της προπαρασκευής. Η ανακοίνωση «Μια ξεχωριστή θέση για τα 
παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την 
«Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - η αναπτυξιακή και η ανθρωπιστική διάσταση» είναι ευπρόσδεκτα 
βήματα προς μια αποτελεσματική και συνολική πολιτική για τα παιδιά σε τρίτες χώρες.

Υφίσταται ευρεία και ελπιδοφόρα συναίνεση σχετικά με το πώς θα σημειωθεί πρόοδος. Η 
πρόκληση τώρα για την ΕΕ θα είναι να μεριμνήσει ώστε αυτές οι δεσμεύσεις για την 
προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού να γίνουν πράξη. Το ενδιαφέρον 
πρέπει να εστιάζει στην εφαρμογή, καθώς και στο ποιοι θεσμοί, ποιες διαδικασίες και τι 
επενδύσεις απαιτούνται για τον εντοπισμό αυτής της ξεχωριστής θέσης για τα παιδιά.

Τα παιδιά ως φορείς δικαιωμάτων
Οι κατευθυντήριες γραμμές που προτείνονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα 
δικαιώματα του παιδιού στην εξωτερική δράση είναι ενθαρρυντικές και περιλαμβάνουν μια 
συνολική και συνεκτική προσέγγιση στα δικαιώματα του παιδιού, τον σεβασμό των απόψεων 
των παιδιών και των εφήβων, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και την ευθύνη των 
τοπικών κοινοτήτων. Εντούτοις, μολονότι επιδοκιμάζουμε τις αναφορές στην παιδική 
εργασία, στην εμπορία παιδιών, στα παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συρράξεις και 
κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, θα πρέπει επίσης να εκφράσουμε τη λύπη μας 
για το γεγονός ότι αυτές οι προτεραιότητες δεν αναγνωρίστηκαν με γνώμονα μια ορθή 
προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού.

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μια διεξοδική ανάλυση των δικαιωμάτων του παιδιού, βάσει της 
οποίας μπορούμε να επιλέξουμε δράσεις προτεραιότητας. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά την 
έγκριση ή αναθεώρηση των στρατηγικών εγγράφων ανά χώρα, περιφέρεια και θεματική 
ενότητα. Μια προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων θα αλλάξει επίσης τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουμε τις δράσεις προτεραιότητας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή πρέπει να λάβει 

                                               
1 Άρθρα 3 και 24 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
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υπόψη τις προϋποθέσεις για τον σεβασμό του δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά τον 
προγραμματισμό της εκπαίδευσης, και του δικαιώματος στην υγεία κατά τον 
προγραμματισμό της υγείας, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και τα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά 
–μεταξύ αυτών τα παιδιά με αναπηρίες και τα ορφανά– έχουν ισότιμη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας και δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα πράγματι συνιστούν 
τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων του παιδιού στον πολιτικό διάλογο, στις συζητήσεις περί 
πολιτικών και τομεακών θεμάτων.

Έγγραφα της Επιτροπής και του Συμβουλίου αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους1, αλλά για να δοθεί ουσία σε αυτό και για να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι για την ανάληψη δράσης πρέπει να υπάρξουν 
νέες πρωτοβουλίες σε χώρες εταίρους και σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη και 
καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση της 
αποτελεσματικής και ασφαλούς συμμετοχής των παιδιών. Η συμμετοχή των παιδιών θα 
πρέπει να ξεκινά σε τοπικό επίπεδο και, κατά τη λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε σχέδια που ευνοούν τη συμμετοχή των 
παιδιών ή υποστηρίζουν υφιστάμενα δίκτυα. Είναι αμφίβολο εάν οι μεγάλης κλίμακας 
μεμονωμένες συναντήσεις εξυπηρετούν κάποιον ωφέλιμο σκοπό. Τα δίκτυα και οι 
οργανώσεις για τα παιδιά θα πρέπει να συμβάλλουν συστηματικά στην υλοποίηση των 
εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των εθνικών μέσων προγραμματισμού, όπως είναι τα 
στρατηγικά έγγραφα για τη μείωση της φτώχειας.

Η υποστήριξη προς τις οργανώσεις των παιδιών είναι ιδιαίτερα αναγκαία σε περιπτώσεις 
ευάλωτες, όπου οι νέοι άνθρωποι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συμφιλίωση και την 
ανοικοδόμηση. Επιπλέον, στις χώρες εταίρους θα πρέπει να δοθεί στήριξη προς τους 
εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε όσους δουλεύουν με παιδιά 
σε καθημερινή βάση.

Αίτια και πρόληψη
Προκειμένου να υπάρξει αειφόρος βελτίωση της κατάστασης των παιδιών, πρέπει να 
εστιάσουμε στα βασικά αίτια των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό 
σημαίνει μείωση της φτώχειας, παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και αντιμετώπιση των 
διακρίσεων. Η πρόοδος στην επίτευξη των ΑΣΧ είναι βασική συνιστώσα όλων των 
προσπαθειών μας να εντοπίσουμε τις δυσμένειες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Οφείλουμε 
να επιδοκιμάσουμε τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των ΑΣΧ, 
αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν τις απαραίτητες 
δεσμεύσεις για παροχή δημοσιονομικής βοήθειας βάσει χρονοδιαγράμματος για την τήρηση 
των στόχων αναφοράς του 2010. Υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης, 
ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι η επίτευξη των στόχων σήμερα είναι δυσκολότερη από ποτέ. 
Εντούτοις, δεν γίνεται να μένουμε άπρακτοι όταν ξέρουμε ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα πεθαίνει 
ένα παιδί ή ότι κάθε λεπτό πεθαίνει μια γυναίκα στον τοκετό.

Η επίτευξη του ΑΣΧ 2 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους είναι βασικό στοιχείο των 
προσπαθειών αποτροπής των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού. Η εκπαίδευση 
συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας. Κάθε έτος φοίτησης σε σχολείο 

                                               
1 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού άρθρο 12.
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αυξάνει την αμοιβή για άνδρες και γυναίκες κατά 10% κατά μέσο όρο.

Η ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι βασικό στοιχείο του ΑΣΧ 3. 
Τα δύο τρίτα των 800 εκατομμυρίων αναλφάβητων στον κόσμο είναι γυναίκες και κορίτσια, 
που απλώς δεν συμμετέχουν στις επενδύσεις που γίνονται στην εκπαίδευση ή μοχθούν, για 
παράδειγμα, μεταφέροντας καυσόξυλα ή νερό. Η εκπαίδευση των γυναικών ιδιαίτερα 
αναγνωρίζεται ως η αποδοτικότερη κοινωνική επένδυση παγκοσμίως σήμερα. Η εκπαίδευση 
των κοριτσιών σημαίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες βιοπορισμού. Ένα κορίτσι που έχει 
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο πιθανό να προσβληθεί από τον ιό 
του HIV/Aids και επίσης έχει λιγότερα παιδιά, τα οποία, με τη σειρά τους, είναι περίπου δυο 
φορές περισσότερο πιθανό να εμβολιαστούν και να φθάσουν στην ενηλικίωση.

Η ποιοτική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε καταστάσεις συγκρούσεων και 
αστάθειας: από τα 72 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που δεν φοιτούν στο σχολείο, 
περισσότερα από τα μισά (37 εκατομμύρια) ζουν σε ευάλωτες χώρες που πλήττονται από 
συγκρούσεις. Σε αυτά τα κράτη η εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρει ένα 
στοιχείο κανονικότητας στη ζωή των παιδιών. Επίσης είναι σημαντικό στοιχείο για την 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης και την προαγωγή της επανένταξη στις μαστιζόμενες από τον 
πόλεμο κοινωνίες. Οι δεσμεύσεις για βοήθεια, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, 
με μόλις το 5% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας προς τα κράτη που πλήττονται από 
συγκρούσεις να διατίθεται στην εκπαίδευση.

Το σχέδιο της Επιτροπής για τη συμπερίληψη της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις της 
ανθρωπιστικής βοήθειας είναι θετική εξέλιξη. Τώρα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι 
εργαζόμενοι και να καταρτισθούν επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές εντός της ECHO
που θα δεσμεύουν την ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα εκπαίδευσης σε κάθε 
ανθρωπιστική παρέμβαση, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εκπαίδευση του 
INEE (Inter Agency Network for Education in Emergencies) σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, χρόνιες κρίσεις και πρώτης αποκατάστασης.

Παράλληλα με τις δράσεις προτεραιότητας που παρατίθενται στο σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής και που εστιάζουν στη στοχοθέτηση «τελικών αποτελεσμάτων», πρέπει να 
ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα. Σε εθνικό επίπεδο, πρωταρχικής σημασίας είναι η 
προώθηση των εθνικών στρατηγικών και συστημάτων προστασίας του παιδιού, με τη 
συμπερίληψη της νομοθεσίας, των πολιτικών και των υπηρεσιών. Τα Υπουργεία Πρόνοιας 
και Δικαιοσύνης, καθώς και τα δίκτυα προστασίας του παιδιού, θα πρέπει να λάβουν στήριξη 
ώστε να εντοπίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες που κινδυνεύουν και να τους παρέχουν 
υπηρεσίες υποστήριξης πριν προκληθεί βλάβη στα παιδιά. Θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης 
και ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο οι μέθοδοι για κατάρτιση προϋπολογισμών φιλικών προς τα 
παιδιά, όπως και οι συντονιστικοί φορείς και οι ανεξάρτητοι θεσμοί όπως οι Διαμεσολαβητές 
για τα παιδιά.

Η προώθηση της ληξιαρχικής εγγραφής όλων των παιδιών κατά τη γέννηση πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα. Ένα βρέφος που δεν εγγράφεται στο ληξιαρχείο κατά τη γέννηση 
στερείται το δικαίωμα να διαθέτει επίσημη ταυτότητα, αναγνωρισμένο όνομα, οικογενειακό 
ιστορικό και ιθαγένεια. Η εγγραφή στο ληξιαρχείο παρέχει σε κάθε παιδί μια διακριτή, 
νομική ταυτότητα. Τα παιδιά χωρίς αυτού του είδους την προστασία είναι πιο ευάλωτα στην 
παιδική εργασία, στη στρατολόγηση, στον πρόωρο γάμο, κ.λπ. Η μεγάλη πλειονότητα των μη 
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εγγεγραμμένων παιδιών γεννιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ένα τρίτο των οποίων 
εμφανίζουν ποσοστά ληξιαρχικής εγγραφής των γεννήσεων μικρότερα του 50%.

Θεσμικά όργανα
Τα κατάλληλα θεσμικά όργανα συνιστούν μια αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για τη 
γενικότερη διασφάλιση της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ σε θέματα δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του παιδιού. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ είναι ελπιδοφόρες1, αλλά η 
θεσμική διάρθρωση εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Η ευθύνη για την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη και 
πρέπει να αναπτυχθούν οι δομές που θα διευκολύνουν τον συντονισμό.

Η προτεινόμενη άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να αναλάβει εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Η ομάδα 
θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και 
να ενημερώνει για συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνονται στις χώρες πιλοτικών 
προγραμμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει τακτικός και περιοδικός συντονισμός μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου για τα θέματα των παιδιών και στο πλαίσιο μιας 
ενισχυμένης διοργανικής ομάδας για τα δικαιώματα του παιδιού. Η άσκηση χαρτογράφησης
και υλοποίησης στις χώρες των πιλοτικών προγραμμάτων, όπως ανακοινώθηκε στα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου, θα πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να 
δοκιμαστούν οι υφιστάμενοι θεσμοί και να ανακύψουν διδάγματα.

Το γεγονός ότι η ΓΔ Εξωτερικών Σχέσεων στις Βρυξέλλες απασχολεί μόνο μισό άτομο για τα 
ζητήματα των παιδιών θα πρέπει μας απασχολήσει. Στην ουσία, θα πρέπει να υπάρχει ένας 
αρμόδιος για τα δικαιώματα του παιδιού σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ. Σε επίπεδο 
Συμβουλίου, ένας ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με πείρα και 
γνώσεις στον τομέα, θα διασφάλιζε την προβολή και την ηγετική προσέγγιση. Πέραν των 
ειδικών, το σύνολο του προσωπικού της Επιτροπής θα έπρεπε να λάβει κατάρτιση και 
καθοδήγηση αναφορικά με τα ζητήματα των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και τον πιθανό 
αντίκτυπο των διαφόρων ειδών προγραμμάτων στα δικαιώματα του παιδιού.

Μέσα και διαδικασίες
Η ένταξη της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στις πολιτικές είναι μεν κάτι θετικό, 
αλλά εάν δεν συνιστά σαφή διαδικασία, δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οι 
εκπρόσωποι των δικτύων για την προστασία του παιδιού θα πρέπει να προσκαλούνται στις 
συζητήσεις προγραμματισμού και οι συμβουλευτικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και 
οι οργανισμοί του ΟΗΕ θα πρέπει να συνδράμουν με τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Στο 
πλαίσιο των στρατηγικών εγγράφων ανά χώρα και ανά θεματικό τομέα θα πρέπει να 
εκδοθούν σημειώματα καθοδήγησης για κάθε βασικό τομέα εστίασης που εντοπίζει ζητήματα 
δικαιωμάτων του παιδιού, εντοπίζοντας πώς μπορεί να ενταχθεί η διάσταση των δικαιωμάτων 
του παιδιού, καθώς και εντοπίζοντας συναφείς πηγές δεδομένων και δείκτες. Σε δράσεις 
δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ΑΣΧ, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και δείκτες για τα παιδιά. Εν προκειμένω, 

                                               
1 Το Φόρουμ της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η Διυπηρεσιακή ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού με 
μια υποομάδα για τις εξωτερικές σχέσεις, ο Συντονιστής της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, η 
ανάπτυξη του συνόλου μέσων της UNICEF και η έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης για τα δικαιώματα του 
παιδιού.
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ευπρόσδεκτη είναι η πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για τα παιδιά με σαφείς στόχους αναφοράς, μετρήσιμους 
στόχους, καθώς και χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς εποπτείας.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα του μέσου αναπτυξιακής 
συνεργασίας (DCI) και των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα των χωρών ΑΚΕ θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί ως δυνατότητα όχι μόνο για διεξοδική ανάλυση της κατάστασης των 
δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και ως συστηματική αξιολόγηση των μέχρι τούδε 
επιτευγμάτων. Όπου είναι απαραίτητο, τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και ανά θεματικό 
τομέα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις αρχές της τοπικής ανάληψης ευθύνης και να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή οργανώσεων για τα παιδιά και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών.

Επενδύσεις
Είναι ουσιώδες να έχει σαφή άποψη η Επιτροπή σχετικά με το πώς οι δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει μπορούν να μετατραπούν σε προβλέψιμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 
προγραμματισμού και χρηματοδότησης. Ενδέχεται να χρειαστεί η κατάρτιση ειδικών 
προγραμμάτων για τα παιδιά στο πλαίσιο των γεωγραφικών προγραμμάτων του DCI, πιθανώς 
σε μη εστιακούς τομείς, καθώς και στο πλαίσιο του ΕΤΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημοσιεύσει επισκόπηση της χρήσης των πόρων για την ενίσχυση των ΑΣΧ που αφορούν 
συγκεκριμένα τα παιδιά – κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε για τα ζητήματα φύλου στον 
Άτλαντα Δωρητών του 2008. Τα χρηματοδοτικά μέσα και διαδικασίες θα πρέπει να 
καταστούν «πιο ευέλικτα» ώστε να παρέχουν ταχείες αλλά βιώσιμες λύσεις σε προγράμματα 
που ασχολούνται με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών.

Συνοχή των πολιτικών για τα παιδιά
Υπάρχουν τομείς πολιτικής στην ΕΕ με άμεσο αντίκτυπο στα παιδιά οι οποίοι δεν 
αναφέρονται στην ανακοίνωση – για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του τομέα της 
μετανάστευσης και της ασφάλειας. Όχι μόνο απαιτείται συνοχή μεταξύ των πολιτικών 
διαφορετικών τομέων (που όλοι υποστηρίζουν τους ίδιους στόχους), αλλά πρέπει να 
διασφαλίσουμε επίσης ότι ο ένας τομέας πολιτικής «δεν βλάπτει» κάποιον άλλο.

Κατά την εκτίμηση επιπτώσεων –όπως για παράδειγμα στον τομέα του εμπορίου– τα παιδιά 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες.

Ρόλοι του Κοινοβουλίου
Το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο συντονισμένο, συστηματικό ρόλο κατά 
την παρακολούθηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τα παιδιά. Η ετήσια έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ξεχωριστό τμήμα που θα αναλύει το επίπεδο δέσμευσης έναντι των δικαιωμάτων του παιδιού.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να ορίσουν από έναν βουλευτή που θα 
παρακολουθεί τα ζητήματα δικαιωμάτων του παιδιού και θα μπορούσε να λειτουργεί ως 
σημείο επαφής. Θα μπορούσαν να διοργανωθούν τμήματα κατάρτισης για βουλευτές ώστε να
διαμορφωθεί η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.

Οι βουλευτές που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης και 
εκπροσωπούν τις χώρες ΑΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν να 
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αξιοποιούν τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή και την ένταξη των παιδιών, 
προσκαλώντας οργανώσεις για τα παιδιά τής εκάστοτε διοργανώτριας χώρας. Παρόμοιες 
δράσεις θα μπορούσαν να αναληφθούν από τη Eurolat. Μια άλλη επιλογή θα ήταν η σύσταση 
μιας πλατφόρμας νέων ΕΕ-Αφρικής η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει σε σχέση με τα 
κοινά σχέδια δράσης ΕΕ-Αφρικής, καθώς και μιας πλατφόρμας νέων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο κατά τη χάραξη 
στρατηγικών και προγραμμάτων μέσω του δικαιώματός του για δημοκρατικό έλεγχο. Οι 
επιτροπές θα πρέπει να καταρτίσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση των 
προτάσεων της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνονται 
υπόψη στις παρατηρήσεις και στα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου.

Θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη δέσμευση και στήριξη προς τα εθνικά κοινοβούλια στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Ο έλεγχος εκ μέρους τους των προγραμμάτων (και στην περίπτωση 
των χωρών ΑΚΕ των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια) θα αποτελέσει 
ουσιαστικό στοιχείο των προσπαθειών να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
του παιδιού λαμβάνουν τη δέουσα προτεραιότητα από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών.
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