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”Lapsissa on maailman pyhin luottamus. Tärkein tehtävämme on varmistaa, että lasten 
oikeuksia kunnioitetaan, että heidän hyvinvointiaan suojellaan, ettei heidän tarvitse elää 
pelossa ja että he kasvavat rauhassa.” (Kofi Annan1)

Johdanto 
Vuonna 2000 hyväksytty vuosituhatjulistus sisältää muutoksen perustan ja korostaa yhteisiä 
arvojamme ja pyrkimyksiämme. Tiedämme kuitenkin, että todellisuus on hyvin toisenlainen 
puolelle maailman kahdesta miljardista lapsesta2, ja tiedämme myös, että YK:n 
yleiskokouksen vuonna 1989 hyväksymän lapsen oikeuksien yleissopimuksen tavoitteet ovat 
edelleen toteutumatta. 

Maailmassa on räikeitä eroavaisuuksia, joita kuvailee hyvin se tosiseikka, että vaikka 
lapsikuolleisuus laskee maailmanlaajuisesti, niistä 62 maasta, jotka eivät etene lainkaan tai 
etenevät vain hitaasti kohti lasten eloonjäämistä koskevaa tavoitetta 4, lähes 75 prosenttia 
sijaitsee Afrikassa. Joka päivä 30 000 lasta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä, vaikka 
heidän henkensä olisi voitu pelastaa yksinkertaisilla, edullisilla keinoilla. Jos nykykehitys 
jatkuu, vuosituhannen vaihteen tavoite vähentää lapsikuolleisuutta kahdella kolmasosalla 
saavutetaan vasta vuonna 2045.

HIV on monissa maissa kääntänyt lapsikuolleisuuden aiemman vähenemisen taas kasvuksi, ja 
elintarvikkeiden hintakriisi korostaa tätä kehitystä, vaikka aliravitsemus aiheuttaa jo nytkin 
kolmasosan lapsikuolemista. Kun hidaskasvuiset tytöt kasvavat aikuiseksi, he sairastuvat 
helpommin ja saavat useammin synnytykseen liittyvä komplikaatioita. Tällaisten puutosten 
torjuminen lasten eloonjäämistä ja koulutusta tukemalla voi parantaa taloudellista kasvua ja 
vähentää epätasa-arvoa huomattavasti. 

Lasten näkökulmat ansaitsevat huomiota ja tarvitsevat sitä. He itse kertovat haluavansa tulla 
kuulluksi. He haluavat, että heidän näkemyksensä ja kantansa sekä toiveensa ja unelmansa 
ovat osa ponnisteluja kohti lapsille paremmin sopivaa maailmaa. Vuosituhattavoitteiden 
toteutustyössä täytyy kiinnittää kaikissa strategioissa, aloitteissa ja rahoituksen prioriteeteissa 
aiempaa enemmän huomiota niihin prioriteetteihin, jotka lapset ovat itse määrittäneet lapsia 
varten. 

Kuten 17-vuotias Khairul Azri totesi YK:n lapsia käsittelevässä erityisistunnossa: ”Aikuiset 
eivät ymmärrä. Milloin lapsi on riittävän taitava osallistumaan aktiivisesti? Jos heille ei anneta 
mahdollisuutta osallistua, he eivät myöskään opi tarvittavia taitoja. Antakaa meille 
mahdollisuus nuorena ja katsokaa, kuinka käy.”

Tärkeä osa kaikkia lasten oikeuksia koskevia toimia on sen varmistaminen, että lapsiin on 
sitouduttu poliittisesti kaikkein korkeimmalla tasolla. EU:n täytyy vaikuttaa kehitysmaissa 
toimivien kumppaniensa kautta yleiseen järjestykseen lasten henkien pelastamiseksi. Meidän 
täytyy kannustaa sijoittamaan puhtaaseen veteen, viemäröintiin, naisten ja lasten koulutukseen 
ja äitien ja lasten terveyteen ja ravitsemukseen. 

                                               
1 State of the World's Children -raportti, 2000.
2 YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa määritellään lapseksi alle 18-vuotiaat ihmiset: 
”Tässä yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen soveltuvien 
lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin.”
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Kaikki EU:n toimielimet ovat kunnioitettavasti kiinnittäneet entistä enemmän huomiota sen 
varmistamiseen, että lasten oikeudet toteutuvat ja ne tunnustetaan merkittävissä politiikoissa 
ja ohjelmissa. Lissabonissa allekirjoitettu perustamissopimusten uudistus sisältää useita 
viittauksia tarpeeseen ottaa huomioon lapsen etu1 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
mukaisesti. Neuvoston suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämisestä ja suojelemisesta, 
komission tiedonanto ”Kohti EU:n lapsen oikeuksien strategiaa” ja suuntaviivat lapsista 
aseellisissa konflikteissa sekä näiden asiakirjojen päivitysversiot ovat merkittävä osa EU:n 
täydellistä strategiaa, jota ollaan parhaillaan laatimassa. Tiedonanto ”Lapsille erikoisasema 
EU:n ulkoisissa toimissa” ja neuvoston päätelmät, jotka koskevat lapsen oikeuksien 
edistämistä ja suojelemista Euroopan unionin ulkoisissa toimissa kehityksen ja 
humanitaarisen tilanteen osalta, ovat tervetulleita vaiheita kohti tehokasta ja kattavaa 
politiikkaa kolmansien maiden lapsia kohtaan. 

Meillä on laaja ja kannustava yksimielisyys siitä, miten pitäisi edetä. EU:n haasteena onkin 
varmistaa, että lasten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi tehdyt sitoumukset 
toteutetaan käytännössä. Meidän täytyy keskittyä toteutukseen ja siihen, mitä toimielimiä, 
prosesseja ja sijoituksia tarvitaan, jos haluamme löytää lasten erikoisaseman.

Lapset oikeuksien haltijoina 
Komission lasten erikoisasemaa ulkoisissa suhteissa koskevan toimintasuunnitelman 
pääperiaatteet ovat kokonaisvaltainen ja yhtenäinen suhtautuminen lasten oikeuksiin, lasten ja 
nuorten näkemysten kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ottaminen huomioon 
sekä paikallinen vastuu. Vaikka panemme tyytyväisenä merkille viittaukset lapsityöhön, 
lapsikauppaan, aseellisten konfliktien vaikutuksiin lapsiin ja kaikkiin lapsiin kohdistuvan 
väkivallan muotoihin, seksuaalinen hyväksikäyttö ja haitalliset perinteet, meidän on myös 
pahoiteltava sitä, ettei näitä painopisteitä ole tunnistettu asianmukaisen lasten oikeuksiin 
perustuvan lähestymistavan avulla.

EU:n on aloitettava lasten oikeuksien perusteellinen analysointi. Sen jälkeen voimme valita 
ensisijaiset toiminta-alueet. Näin tulisi tehdä, kun maa-, alue- tai teemakohtaisia strategia-
asiakirjoja hyväksytään tai tarkistetaan. Oikeuksiin perustuvan lähtökohdan täytyy myös 
muuttaa tapaa, jolla suhtaudumme ensisijaisiin toiminta-alueisiin. Komission täytyy 
esimerkiksi ottaa koulutusohjelmissa huomioon koulutuksen saantioikeuteen liittyvät 
vaatimukset ja terveysohjelmissa oikeus terveyteen sekä lisäksi varmistaa, että myös kaikkein 
syrjäytyneimmillä lapsilla, vammaiset lapset ja orvot mukaan lukien, on oikeudenmukainen 
pääsy terveys-, koulutus-, hyvinvointi- ja oikeuspalveluihin. On merkittävää, että neuvoston 
ihmisoikeuksia koskevissa suuntaviivoissa tosiasiassa suositellaan lasten oikeuksien ottamista 
mukaan poliittiseen vuoropuheluun ja poliittiseen ja alakohtaiseen keskusteluun.

Komission ja neuvoston asiakirjoissa tunnustetaan lasten oikeus siihen, että heidän 
näkemyksensä otetaan huomioon2. Tämän täsmentämiseksi ja resurssien saatavuuden ja 
toimien toteuttamisen varmistamiseksi yhteistyömaista ja EU:n tasolta on kuitenkin 
löydyttävä uusia aloitteita. EU:n työntekijöiden on saatava enemmän ja parempaa koulutusta 
etenkin siitä, miten lasten osallistuminen voidaan toteuttaa tosiasiallisesti ja turvallisesti. 
Lasten osallistumisen tulisi alkaa paikallistasolla. Komission tulisi rahoituspäätöksiä tehtäessä 
                                               
1 Lissabonin sopimuksen 3 ja 24 artikla.
2 CRC, 12 artikla.
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priorisoida lasten osallistumishankkeet, jotka kehittävät tai tukevat olemassa olevia 
verkostoja. Suurten, kertaluontoisten kokousten merkitys on kyseenalainen. Lasten 
verkostojen ja järjestöjen tulisi osallistua säännöllisesti maakohtaisten strategia-asiakirjojen ja 
kansallisten suunnitteluvälineiden, kuten köyhyyden vähentämiseen tähtäävien strategia-
asiakirjojen, valmisteluun. 

Lasten järjestöjen tukea tarvitaan etenkin haavoittuvaisissa tilanteissa, joissa nuoret ihmiset 
ovat sovinnon ja uudelleenrakennuksen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Lisäksi tulisi tukea 
yhteistyömaiden opettajia, terveysalan työntekijöitä ja muita, jotka työskentelevät päivittäin 
lasten kanssa.

Syyt ja torjunta 

Kestävien parannusten saavuttaminen lapsia varten edellyttää keskittymistä lasten oikeuksien 
rikkomisten perimmäisiin syihin. Tämä tarkoittaa köyhyyden vähentämistä, laadukkaan 
koulutuksen tarjoamista ja syrjinnän torjuntaa. Vuosituhattavoitteiden eteneminen onkin 
olennainen osa kaikkia toimia, joiden avulla pyrimme tunnistamaan lasten vaikeudet. Meidän 
tulisi suhtautua myönteisesti EU:n toistuviin sitoumuksiin vuosituhattavoitteiden 
rahoittamiseksi, mutta samalla tunnustaa, että jotkin jäsenvaltiot eivät tee tarvittavia 
sitoumuksia talousarvioon annettavan tuen aikataulutuksesta vuoden 2010 viitearvojen 
saavuttamiseksi. Nykyinen rahoituskriisi huomioon ottaen voitaisiin ehkä väittää, että 
tavoitteiden saavuttaminen on nyt luultavasti vaikeampaa kuin koskaan. Emme kuitenkaan voi 
vain katsella sivusta, kun tiedämme, että joka kolmas sekunti kuolee lapsi, tai että nainen 
kuolee synnytykseen minuutin välein.

Kaikille tarjottavaa peruskoulutusta koskevan vuosituhattavoitteen 2 saavuttaminen on 
keskeisessä asemassa lasten oikeuksien loukkauksien estämiseksi. Koulutus auttaa 
vähentämään köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Jokainen koulutusvuosi nostaa naisten ja miesten 
ansioita keskimäärin 10 prosenttia. 

Sukupuolten tasapaino kaikilla koulutustasoilla on vuosituhattavoitteen 3 keskeinen tavoite. 
Kaksi kolmasosaa maailman 800 miljoonasta lukutaidottomasta on naisia ja lapsia, joita ei 
kerta kaikkiaan oteta huomioon koulutukseen tehtävissä sijoituksissa. He saattavat myös 
joutua esimerkiksi käyttämään päivänsä polttopuuta ja vettä hankkien. Etenkin naisten 
koulutuksen tiedetään olevan nykyään yksi parhaiten tuottavista sosiaalisista sijoituksista. 
Tyttöjen kouluttaminen antaa heille paljon paremmat mahdollisuudet ansaita oma elantonsa. 
Peruskoulun suorittanut tyttö saa HIV:n/aidsin pienemmällä todennäköisyydellä ja hän saa 
vähemmän lapsia. Hänen lapsensa saavat rokotukset noin kaksi kertaa muita useammin ja 
elävät aikuisiksi. 

Laadukkaan koulutuksen on oltava ensisijaista konfliktitilanteissa ja haavoittuvaisissa 
tilanteissa. Niistä 72 miljoonasta lapsesta, jotka maailmanlaajuisesti eivät käy koulua, yli 
puolet (37 miljoonaa) elää haavoittuvaisissa valtioissa, joihin konfliktit vaikuttavat. Näissä 
maissa koulutus on erityisen tärkeää, koska se tuo lasten elämään normaaliuden elementin. 
Sillä on merkitystä myös konfliktin ratkaisemisessa ja sodan repimien yhteiskuntien uudessa 
eheytymisessä. Tukisitoumukset ovat kuitenkin edelleen riittämättömiä ja vain viisi prosenttia 
konflikteista kärsivien maiden julkisesta kehitysavusta suuntautuu koulutukseen. 

Komission suunnitelma ottaa koulutus huomioon humanitaariseen apuun liittyvissä toimissa 
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on myönteinen kehityssuunta. Nyt on tärkeää parantaa humanitaarisen avun toimiston 
(ECHO) työntekijöiden tietoisuutta ja laatia toimintaa koskevia ohjeita, joilla EU sitoutuu 
ottamaan koulutuksen huomioon kaikissa humanitaarisissa toimissa, myös hätätilanteissa 
tapahtuvan koulutuksen toimielinten välisen verkoston (INEE) laatimat, hätätilanteissa, 
jatkuvissa kriiseissä ja varhaisvaiheen uudelleenrakentamisessa tapahtuvaa koulutusta 
koskevat vähimmäisvaatimukset huomioon ottaen.

Komission toimintasuunnitelmassa lueteltujen, ”loppuvaikutuksiin” keskittyvien 
prioriteettitoimien lisäksi on vahvistettava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Kansallisella 
tasolla tärkeintä on kansallisten lastensuojelustrategioiden ja -järjestelmien kehittäminen sekä 
lainsäädännön, poliisin että palvelujen osalta. Sosiaali- ja oikeusministeriöitä ja 
lastensuojeluverkostoja tulisi tukea, jotta ne pystyvät tunnistamaan riskilapset ja -perheet ja 
tarjoamaan niille tukipalveluja, ennen kuin lapsia vahingoitetaan. Lapsiystävällistä 
budjetointia, lapsia koskevia seuranta- ja raportointimekanismeja, koordinointielimiä ja 
riippumattomia toimielimiä, kuten lasten oikeusasiamiehiä, tulisi tukea ja vahvistaa 
kansallisella tasolla. 

Vastasyntyneiden yleisen rekisteröinnin edistämisen tulisi kuulua prioriteetteihin. Jos vauvaa 
ei rekisteröidä hänen syntyessään, häneltä viedään oikeus viralliseen henkilöllisyyteen, 
tunnustettuun nimeen, perhetaustaan ja kansalaisuuteen. Rekisteröiminen tuottaa jokaiselle 
lapselle yksilöllisen, oikeudellisen henkilöllisyyden. Lapset, joilla ei ole tätä suojaa, ovat 
haavoittuvaisempia joutumaan esimerkiksi lapsityöhön, lapsisotilaiksi tai liian varhaiseen 
avioliittoon. Erittäin suuri osa rekisteröimättömistä lapsista syntyy kehitysmaissa. Niistä 
kolmasosassa syntyneiden rekisteröintiosuus on alle 50 prosenttia.

Toimielimet 

Asianmukaiset toimielimet ovat välttämätön, mutta eivät riittävä edellytys EU:n ihmisoikeus-
ja lapsipolitiikan täytäntöönpanon varmistamiselle yleisemmin. EU:n tason viimeaikainen 
kehitys on ollut rohkaisevaa1, mutta institutionaalinen rakenne ei vieläkään ole riittävä. 
Vastuu EU:n lasten oikeuksien strategian toteuttamisesta on määritettävä selvästi, ja 
koordinoinnin avuksi on kehitettävä rakenteet. 

Ehdotetun lasten oikeuksia koskevan EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoiden epävirallisen 
työryhmän tulisi aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti. Ryhmän tulisi myös seurata 
neuvoston päätelmien toteutumista ja raportoida pilottimaissa tehdyistä toimenpiteistä. 
Neuvoston lasten oikeuksia käsittelevien työryhmien välillä ja vahvistetun toimielinten 
välisen lasten oikeuksien ryhmän sisällä tulisi tapahtua rutiininomaista ja säännöllistä 
koordinointia. Komission päätelmissä ilmoitettu pilottimaissa tehtävä kartoitus- ja 
toimeenpanomenettely tulisi käynnistää mahdollisimman pian, jolloin nykyisiä toimielimiä 
voidaan testata ja uutta oppia. 

Siihen, että ulkosuhteiden pääosasto käyttää vain puolikasta henkilöä lasten asioihin, tulisi 
puuttua. Jokaisessa EU:n delegaatiossa pitäisikin olla joku, joka vastaa lasten oikeuksista. 
Neuvoston tasolla EU:n lasten oikeuksien erityisedustaja, jolla on alaan liittyvää kokemusta ja 
                                               
1 EU:n lapsen oikeuksien foorumi, toimielinten välinen lasten oikeuksien ryhmä, johon kuuluu ulkosuhteiden 
alaryhmä, komission lasten oikeuksien koordinaattori, UNICEF-työkalupakin laatiminen ja lasten oikeuksia 
koskevan koulutusprosessin käynnistäminen.



PE414.322v01-00 6/7 DT\747851FI.doc

FI

tietoa, voisi varmistaa näkyvyyden ja johdon. Asiantuntijoiden lisäksi koko komission 
henkilökuntaa tulisi kouluttaa ja heille tulisi tarjota ohjeet olennaisista lasten oikeuksiin 
liittyvistä ongelmista sekä eri ohjelmatyyppien mahdollisista vaikutuksista lasten oikeuksiin. 

Välineet ja menetelmät
Valtavirtaistaminen on hyvä asia, mutta ellei selkeää prosessia ole määritetty, ilmoitettuja 
tavoitteita ei saavuteta. Lastensuojeluverkostojen edustajat tulisi kutsua ohjelmien 
suunnittelukokouksiin, ja teknistä asiantuntemusta tulisi hankkia kansalaisyhteiskunnan 
neuvontaryhmiltä ja YK:n virastoilta. Jokaiselle tärkeimmälle painopistealueelle tulisi laatia 
maa- ja teemakohtaisten strategia-asiakirjojen ohjeet, joissa määritetään lasten oikeuksiin 
liittyvät ongelmat ja opastetaan lasten oikeuksien huomioon ottamiseen ja olennaisiin 
tietolähteisiin ja indikaattoreihin. Talousarviotukitoimiin tulisi sisällyttää lapsiin liittyvät 
vuosituhattavoitesopimukset, yksilöidyt tavoitteet ja indikaattorit. Tältä osin on myönteistä, 
että komissio aikoo kannustaa yhteistyömaita laatimaan kansalliset lapsia koskevat 
toimintasuunnitelmat, joihin liitetään selkeät viitearvot, mitattavissa olevat tavoitteet sekä 
aikataulut ja arviointimekanismit. 

DCI:n maastrategia-asiakirjojen ja AKT:n maastrategia-asiakirjojen puolivälin arviointia tulisi 
käyttää mahdollisuutena arvioida perusteellisesti lasten oikeuksien tilannetta ja siihen saakka 
toteutuneita saavutuksia. Tarvittaessa maa- ja teemakohtaisia strategia-asiakirjoja tulisi 
muuttaa paikallisen vastuun periaatteiden mukaisesti ja varmistaa lasten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen.

Rahoitus 
Komission on tärkeää ymmärtää selvästi, miten tehdyt sitoumukset muunnetaan 
ennustettaviksi, pitkän aikavälin ohjelma- ja rahoitussitoumuksiksi. Lapsia varten saatetaan 
tarvita erityisiä ohjelmia DCI:n maantieteellisten ohjelmien alaisuuteen sekä EKR:n 
alaisuuteen. Komission tulisi julkaista yleiskatsaus siitä, missä ja miten varoja on käytetty 
erityisesti lapsia koskevien vuosituhattavoitteiden tukemiseen samaan tapaan kuin sukupuolen 
osalta vuoden 2008 avunantajien tietopankissa (Donor Atlas).  Taloudellisia välineitä ja 
menettelyitä täytyy muuttaa ”joustavammiksi”, jolloin lasten oikeuksien ja tarpeiden 
toteutumista varten pystytään toteuttamaan nopeita, mutta kestäviä ohjelmia.

Lapsia koskevan päätöksenteon johdonmukaisuus
EU:n päätöksenteossa on alueita, jotka vaikuttavat suoraan lapsiin ja joita ei ole mainittu 
tiedonannossa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi maahanmuutto ja turvallisuussektorin 
uudistus. Meidän on varmistettava päätöksenteon johdonmukaisuus eri sektorien välillä (jotta 
kaikki tukevat samoja tavoitteita), mutta lisäksi varmistettava, ettei yksi politiikan ala 
”vahingoita” toista.
Arvioitaessa esimerkiksi kaupankäynnin vaikutuksia ei pidä ajatella, että lapset ovat 
samanlaisia kuin aikuiset. 

Parlamentin tehtävät 
Parlamentin on otettava EU:n lapsia koskevien sitoumusten valvonnassa koordinoidumpi, 
järjestelmällisempi rooli. Euroopan parlamentin ihmisoikeuksia käsittelevässä 
vuosikertomuksessa tulisi olla erillinen osa, jossa analysoidaan sitoutumista lasten oikeuksiin. 
Jokaisen parlamentaarisen valiokunnan tulisi nimittää jäsen seuraamaan lasten oikeuksia ja 
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toimimaan yhteyshenkilönä. Parlamenttien jäsenille voitaisiin järjestää koulutuksia riittävän 
asiantuntemuksen kehittämiseksi. 

Yhteiseen parlamentaariseen edustajakokoukseen osallistuvien parlamenttien jäsenten ja 
AKP:n ja Euroopan parlamentin edustajien tulisi jatkaa lasten osallistumiseen liittyvien 
nykyisten aloitteiden kehittämistä ja kutsua mukaan vastaanottajamaan lasten organisaatioita. 
Eurolatin tulisi toteuttaa vastaavia toimenpiteitä. Toinen vaihtoehto olisi perustaa EU:n ja 
Afrikan välinen nuorisofoorumi, joka voisi osallistua EU:n ja Afrikan yhteisiin 
toimintasuunnitelmiin ja yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen nuorisofoorumiin. 

Euroopan parlamentilla on yhä suurempi rooli strategioiden ja ohjelmien laatimisessa, koska 
sillä on oikeus demokraattiseen valvontaan. Komiteoiden tulisi laatia yhteiset ohjeet 
komission ehdotusten analysointiin, jotta voidaan varmistaa lasten oikeuksiin liittyvien 
asioiden ottaminen huomioon parlamentin huomautuksissa ja päätelmissä.

Kehitysmaiden kansallisten parlamenttien osallistumisen ja tuen tulisi lisääntyä. Ohjelmien 
valvonta (ja AKP:n osalta myös maa- ja aluekohtaisten strategia-asiakirjojen valvonta) on 
tärkeä osa työtä sen varmistamiseksi, että lasten kotimaiden hallitukset ottavat lasten oikeudet 
ja edut asianmukaisesti huomioon. 
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