
DT\747851HU.doc PE414.322v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Fejlesztési Bizottság

15.10.2008

MUNKADOKUMENTUM
a gyermekek különleges helyzetének az Európai Unió külső fellépéseiben való
figyelembevételéről

Fejlesztési Bizottság

Előadó: Glenys Kinnock



PE414.322v01-00 2/8 DT\747851HU.doc

HU

„Legszentebb kötelességünk a világon, hogy a gyermekekről gondoskodjunk. Legfontosabb 
feladatunk az, hogy biztosítsuk jogaik érvényesítését és jólétüket, továbbá azt, hogy félelem és 
nélkülözés nélkül, békében nőjenek fel.” (Kofi Annan1)

Bevezetés
A 2000-ben elfogadott millenniumi nyilatkozat képviseli a változással kapcsolatos 
koncepciónkat, és kiemeli közös értékeinket és közös törekvéseinket. Tudjuk ugyanakkor, 
hogy a világ kétmilliárd gyermekének fele esetében2 a valóság egészen más, és tudjuk, hogy a 
gyermekek jogairól szóló, az ENSZ közgyűlése által 1989-ben elfogadott egyezményben 
kitűzött célok beteljesületlenül maradnak.

Szembeszökő az egyenlőtlenségek globális léptéke, amelyet jól láthatóan támaszt alá az a 
tény, hogy noha a gyermekhalandóság mértéke világszerte csökken, a gyermekhalálozás 
csökkentésével foglalkozó millenniumi fejlesztési célkitűzésekkel (4. MFC) kapcsolatban 
semmilyen, illetve elégtelen előrehaladást elérő 62 ország közel 75%-a Afrikában található. 
Naponta 30 000 gyermek hal meg ötödik születésnapja előtt, bár egyszerű, elérhető 
intézkedések révén életük megmenthető volna. A jelenlegi tendenciák alapján a 
gyermekhalálozás kétharmaddal való csökkentéséről szóló millenniumi fejlesztési célkitűzés 
2045-ig nem érhető el.

A HIV számos országban megfordította a gyermekhalandóság terén korábban elért 
csökkenést, és a jelenlegi élelmiszerár-válság csak tovább rontja a helyzetet, mivel az 
alultápláltság már most is a gyermekhalálozások harmadáért felelős. A fejlődésükben 
akadályozott lányok felnőttkorukra fogékonyabbak lesznek a betegségekre és a szüléskor 
ráadásul komplikációk léphetnek fel náluk. Az ilyen hiányosságoknak a gyermekhalálozás 
csökkentésével és az oktatás fejlesztésével való elhárítása jelentősen javíthat a gazdasági 
növekedésen és csökkentheti az egyenlőtlenséget.

A gyermekek lehetőségei megérdemlik és igénylik a figyelmet. Saját maguk mondják el, hogy 
igénylik, hogy kikérjék a véleményüket és szeretnék, ha nézeteiket és lehetőségeiket, 
reményeiket és álmaikat belefoglalnák azokba az erőfeszítésekbe, amelyek a gyermekekhez 
igazított világ megteremtésére irányulnak. Miközben a millenniumi fejlesztési célok elérése 
érdekében munkálkodunk, nagyobb figyelmet kell fordítanunk valamennyi stratégiánk, 
kezdeményezésünk és finanszírozási prioritásunk esetében azokra a prioritásokra, amelyeket a 
gyermekek a gyermekekre vonatkozóan állapítanak meg.

Ahogyan a 17 éves Khairul Azri fogalmazott az ENSZ gyermekekkel foglalkozó különleges 
ülésén: „A felnőttek nem értik a lényeget. Mikor tartanak egy gyermeket elég ügyesnek 
ahhoz, hogy részvétele és hozzájárulása aktív legyen? Ha nem kapnak lehetőséget a 
részvételre, akkor a készségeket sem sajátítják el. Már korán adják meg nekünk az esélyt, és 
nézzék meg, hogy szárnyalunk.”

A gyermekek jogait érintő valamennyi erőfeszítésünk kulcsfontosságú alkotóeleme lesz annak 
biztosítása, hogy a gyermekekkel kapcsolatos politikai kötelezettségvállalás a legmagasabb 
                                               
1 A világon élő gyermekek helyzete, 2000.
2 A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 1. cikke a gyermeket 18 év alatti személyként határozza meg: 
„Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a 
reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”
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szintű legyen. Az EU-nak – a fejlődő országokkal kialakított partnerségei révén –
befolyásolnia kell a közpolitikát, hogy a gyermekek életét a tiszta vízbe, a közegészségügybe, 
a nők és leányok oktatásába, valamint az anyai és gyermeki egészségbe és élelmezésbe való 
beruházás ösztönzése révén megmentse.

Az EU valamennyi intézménye – dicséretre méltóan – egyre nagyobb hangsúlyt fektet annak 
biztosítására, hogy a gyermekek jogai jelen legyenek és elismerést kapjanak a megfelelő 
szakpolitikákban és programokban. A Lisszabonban aláírt reformszerződés számos esetben 
hivatkozik annak szükségességére, hogy a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel 
összhangban a gyermek legjobb érdekét1 vegyék figyelembe. A gyermekek jogainak 
előmozdítására és védelmére vonatkozó tanácsi iránymutatások, „Az EU gyermekjogi 
stratégiája felé” című bizottsági közlemény és a fegyveres konfliktusokban érintett 
gyermekekről szóló iránymutatások, valamint ezek frissítései fontos építőkövei az 
előkészületben lévő önálló európai uniós stratégiának. A gyermekek különleges helyzetének 
az Európai Unió külső fellépéseiben való figyelembevételéről szóló közlemény és „A 
gyermek jogainak előmozdítása és védelme az Európai Unió külső fellépéseiben – fejlesztés 
és humanitárius dimenziók” című tanácsi következtetések örvendetes lépések a harmadik 
országokban alkalmazott hatékony és átfogó gyermekpolitika felé.

Általános és ösztönző hatású közmegegyezés alakult ki az előrehaladás módjával
kapcsolatban. Az EU előtt álló kihívás most annak biztosítása lesz, hogy a gyermekek 
jogainak védelmével és előmozdításával kapcsolatos kötelezettségvállalások 
megvalósuljanak. A középpontban a végrehajtásnak kell állnia – valamint annak, hogy mely 
intézmények, folyamatok és beruházások szükségesek a gyermekek speciális helyének 
meghatározásához.

A gyermekek mint jogtulajdonosok
A gyermekek jogainak a külkapcsolatokban való érvényesítésére vonatkozó bizottsági 
cselekvési tervben javasolt iránymutató elvek a gyermekek jogainak átfogó és koherens 
megközelítését, a gyermekek és serdülők nézeteinek tiszteletben tartását, a nemek közötti 
egyenlőség érvényre juttatását és a helyi irányítást ösztönzik és foglalják magukban. Noha 
üdvözöljük a gyermekmunkára, a gyermekkereskedelemre, a fegyveres konfliktusban érintett 
gyermekekre és a gyermekek elleni erőszak valamennyi formájára – ideértve a szexuális 
kizsákmányolásra és a káros hagyományos gyakorlatra – való hivatkozást, sajnálkoznunk kell 
amiatt, hogy e prioritásokat nem a megfelelő, a gyermekek jogain alapuló megközelítéssel 
határozták meg.

Az EU-nak meg kell kezdenie a gyermekek jogainak alapos elemzését, amelynek alapján 
kiválaszthatjuk a kiemelt intézkedéseket. Ezt akkor kellene végrehajtani, amikor az országos, 
regionális és tematikus stratégiai dokumentumokat elfogadják vagy felülvizsgálják. A 
jogokon alapuló megközelítésnek azt is módosítania kell, ahogyan a kiemelt intézkedésekkel 
foglalkozunk. A Bizottságnak például figyelembe kell vennie az oktatáshoz való jog 
követelményeit az oktatással kapcsolatos programozás során, és az egészséghez való jogot az 
egészséggel kapcsolatos programozás során, meggyőződve arról, hogy még a leginkább a 
peremre szorult gyermekek is – ideértve a fogyatékkal élő gyermekeket és az árvákat is –
egyenlő mértékben férnek hozzá az egészségügyi, oktatási, jóléti és igazságügyi 

                                               
1 A lisszaboni szerződés 3. és 24. cikke.
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szolgáltatásokhoz. Lényeges, hogy az emberi jogokra vonatkozó tanácsi iránymutatások 
ténylegesen azt javasolják, hogy a gyermekek jogait bele kell foglalni a politikai párbeszédbe, 
a szakpolitikai és ágazati vitákba.

A bizottsági és tanácsi dokumentumok elismerik a gyermekek jogát ahhoz, hogy 
véleményüket tekintetbe vegyék1, azonban ennek megvalósításához és források rendelkezésre 
állásának biztosításához és az intézkedések megtételéhez új kezdeményezésekre van szükség 
a partnerországokban és európai uniós szinten. Az EU szakembereinek további és 
hatékonyabb képzése szükséges, különösen azzal kapcsolatban, hogy miként kell rendezni a 
gyermekek hatékony és biztonságos részvételét. A gyermekek részvételének helyi szinten kell 
kezdődnie, és a finanszírozási döntések meghozatalakor a Bizottságnak előnyben kell 
részesítenie a meglévő hálózatokat építő vagy létrehozó, a gyermekek részvételével 
foglalkozó projekteket. Kérdéses, hogy a nagy, egyszeri ülések értékes célt szolgálnak-e. A 
gyermekek hálózatainak és szervezeteinek szisztematikus módon kell hozzájárulniuk az 
országos stratégiai dokumentumokhoz és a nemzeti tervezési eszközökhöz, például a 
szegénység csökkentését célzó stratégiák dokumentumaihoz.

A gyermekszervezetek támogatása különösen a bizonytalan helyzetekben szükséges, amikor a 
fiatalok szerepe meghatározó a megbékélés és újjáépítés szempontjából. Emellett a 
partnerországokban támogatni kell a tanárokat és azokat, akik nap mint nap gyermekekkel 
dolgoznak.

Okok és megelőzés
A gyermekek esetében a fenntartható javulás eléréséhez a gyermekek jogai megsértésének 
alapvető okaira kell összpontosítanunk. Ez a szegénység leküzdését, a minőségi oktatás 
biztosítását és a megkülönböztetés rendezését jelenti. A millenniumi fejlesztési célokkal
kapcsolatos előrehaladás ilyen módon kulcsfontosságú a gyermekeket érintő hátrányoknak a 
meghatározására tett erőfeszítéseink esetében. Üdvözölnünk kell az EU ismételt, a 
millenniumi fejlesztési célok finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalását, ugyanakkor 
fel kell ismernünk, hogy számos tagállam elmulasztja megtenni a 2010. évi referenciaértékek 
eléréséhez szükséges ütemezett költségvetési támogatással kapcsolatos 
kötelezettségvállasokat. A jelenlegi pénzügyi válság fényében felmerülhet az az érv, hogy a 
célkitűzések elérése nehezebb lehet, mint valaha is volt. Nem állhatunk azonban tétlenül, ha 
tudjuk, hogy minden 3. másodpercben meghal egy gyermek, vagy hogy percenként hal meg 
szülés közben egy nő.

Az egyetemes alapfokú oktatással kapcsolatos, 2. millenniumi fejlesztési cél elérése 
meghatározó jelentőségű a gyermekek jogai megsértésének megelőzésére tett erőfeszítések 
szempontjából. Az oktatás hozzásegít a szegénység és az egyenlőtlenség leküzdéséhez.
Minden iskolás év átlagosan 10 százalékkal növeli a nők és férfiak keresetét.

A nemeknek az oktatás valamennyi szintjén elért egyenlő aránya a 3. MFC kulcsfontosságú 
célja. A világ 800 millió írástudatlanjának kétharmada nő vagy leány, akiket egyszerűen 
kihagynak az oktatás területén tett beruházásokból, vagy pedig a tűzifa gyűjtésével vagy a víz 
szállításával küszködnek. Ma a világon a legjobb megtérülést biztosító, különösen elismert 
szociális beruházás a nők oktatása. A leányok oktatása azt jelenti, hogy sokkal nagyobb esélyt

                                               
1 A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 12. cikke.



DT\747851HU.doc 5/8 PE414.322v01-00

HU

kapnak megélhetésük biztosítására. Az alapfokú oktatást elvégző leány sokkal kisebb 
valószínűséggel fertőződik meg HIV-vel és kevesebb gyermeket szül, akik viszont már 
kétszer akkora valószínűséggel kapnak védőoltást és érik meg a felnőttkort.

A minőségi oktatásnak elsőbbséget kell élveznie a konfliktushelyzetekben és a bizonytalan 
helyzetekben: a világon az iskolából kimaradó 72 millió gyermeknek több mint a fele (37 
millió) konfliktus által sújtott, bizonytalan helyzetű államokban él. Ezekben az államokban az 
oktatás különösen fontos, mivel a szabályosság egy elemét viszi a gyermekek életébe. Az 
oktatás a konfliktus leküzdésének és az újbóli beilleszkedésnek egy fontos eleme a háború 
sújtotta társadalmakban. A segélyezés iránti kötelezettségvállalások azonban még mindig 
elégtelenek, a konfliktus által érintett államoknak nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás 
(Official Development Assistance, ODA) 5%-a jut az oktatás támogatására.

Üdvözlendő fejlemény a Bizottságnak az a terve, hogy az oktatással a humanitárius 
segítségnyújtási műveletek keretében foglalkozzanak. Fontos a figyelem felkeltése a 
munkatársak körében, és az operatív iránymutatásoknak a Humanitárius Segélyek 
Főigazgatóságán (ECHO) belüli kidolgozása, amely arra kötelezné az EU-t, hogy az oktatást 
minden humanitárius jellegű fellépésbe foglalja bele, a vészhelyzetek idején való oktatással 
foglalkozó intézményközi hálózatnak (Inter Agency Network for Education in Emergencies, 
INEE) a vészhelyzetek, krónikus krízis idején és az újjáépítés korai szakaszában biztosított 
oktatásra vonatkozó minimumszabványaival összhangban.

A Bizottságnak a végső hatás célbavételére összpontosító cselekvési tevében felsorolt kiemelt 
intézkedések mellett meg kell erősíteni a megelőző intézkedéseket. Nemzeti szinten a nemzeti 
gyermekvédelmi stratégiák és rendszerek, az ezeket magukban foglaló jogszabályok, politikák 
és szolgáltatások előmozdítása kiemelt szerepet élvez. Támogatni kell a jóléti és igazságügyi 
minisztériumokat, valamint a gyermekvédelmi hálózatokat annak érdekében, hogy 
azonosítani tudják a veszélyeztetett gyermekeket és családokat, és még a gyermekek sérülése 
előtt támogató szolgáltatásokat tudjanak számukra biztosítani. A gyermekbarát költségvetési,
nyomon követési és jelentéstételi mechanizmusok módszereit, a koordináló testületeket és a 
nemzeti független intézményeket, például a gyermekekkel foglalkozó ombudsmant támogatni 
kell és meg kell erősíteni.

Az egyetemes anyakönyvi nyilvántartás előmozdításának elsőbbséget kell élveznie. A 
születésekor nem anyakönyvezett csecsemőtől megtagadják a hivatalos 
személyazonossághoz, az elismert névhez, a családtörténethez és a nemzetiséghez való jogot. 
Az anyakönyvezés megkülönböztetést biztosító, jogszerű személyiséget ad minden 
gyermeknek. Az ilyen védelmet nélkülöző gyermeket sebezhetőbbek a gyermekmunka, a 
katonai sorozás, a korai házasság stb. tekintetében. A nem anyakönyvezett gyermekek nagyon 
nagy többsége fejlődő országban születik, amelyek egyharmadában 50%-nál kisebb a 
születési anyakönyvi nyilvántartás aránya.

Intézmények
A megfelelő intézmények szükséges de nem elégséges feltételei az uniós emberi jogi és 
gyermekpolitika végrehajtása általánosabb biztosításának. A közelmúltbeli európai uniós 
fejlemények biztatóak,1 de az intézményi architektúra továbbra is elégtelen. Az EU 

                                               
1 A gyermek jogaival foglalkozó EU-fórum, a külső kapcsolatokkal foglalkozó alcsoporttal rendelkező 
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gyermekjogi stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos felelősséget egyértelműen kell 
meghatározni, továbbá ki kell dolgozni a koordinációt megkönnyítő struktúrákat.

Az EU tagállamok javasolt gyermekjogi szakértői munkacsoportjának a lehető leghamarabb 
meg kell kezdenie munkáját. A csoportnak követnie kell a tanácsi következtetéseket, és 
jelentést kell tennie a kísérletben részt vevő országokban hozott különleges intézkedésekről. 
A rutinjellegű és időszakos koordinációra a gyermekeket érintő kérdésekkel foglalkozó 
különböző tanácsi munkacsoportok között és a gyermekek jogaival foglalkozó, megerősített 
intézményközi csoporton belül is sort kell keríteni. A kísérleti országokban folytatott
feltérképezési és végrehajtási gyakorlatnak – amelyet a tanácsi következtetésekben jelentettek 
be – a lehető leghamarabb el kell kezdődnie a meglévő intézmények vizsgálata és a 
tanulságok levonása érdekében.

Foglalkozni kell azzal a ténnyel is, hogy Brüsszelben a Külkapcsolati Főigazgatóság 
(Directorate-General For External Relations, DG RELEX) csupán egy fél alkalmazottat 
foglalkoztat a gyermekeket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Mindegyik EU-küldöttség 
esetében is lennie kell valakinek, aki a gyermekjogért felelős. A Tanács szintjén a területen 
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező európai uniós gyermekjogi különképviselő 
biztosíthatja a láthatóságot és a vezető szerepet. A szakértőkön kívül a Bizottság valamennyi 
munkatársát képzésben kell részesíteni és iránymutatással kell ellátni a kapcsolódó 
gyermekjogi kérdések, valamint a különböző típusú programoknak a gyermekek jogaira 
gyakorolt esetleges hatása vonatkozásában.

Eszközök és eljárások
Nagyon helyes az egyenlőség érvényre juttatása, de ha a folyamat nem egyértelmű, nem lehet 
elérni a megadott célkitűzéseket. A gyermekvédelmi hálózatok képviselőit meg kell hívni a 
programozási megbeszélésekre, a civil társadalom tanácsadó csoportjai és az ENSZ 
ügynökségei pedig technikai szakértelmükkel járulhatnak hozzá. Az országos és tematikus 
stratégiai dokumentumokban útmutatókat kell közreadni a gyermekjogi kérdéseket 
meghatározó mindegyik kulcsfontosságú ágazatra vonatkozóan, meghatározva a gyermekek 
jogainak érvényesítésének módját, valamint a kapcsolódó adatforrásokat és mutatókat. A 
költségvetési támogatási műveletekbe, így a millenniumi fejlesztési célok szerződéseibe bele 
kell foglalni a gyermekekre vonatkozó speciális célkitűzéseket és mutatókat. Ezzel 
kapcsolatban üdvös a Bizottságnak az a szándéka, hogy a partnerországokat a gyermekekkel 
kapcsolatos, egyértelmű referenciaértékekkel, mérhető célkitűzésekkel, határidőkkel és 
felülvizsgálati mechanizmusokkal rendelkező nemzeti cselekvési terv létrehozására 
ösztönözze.

A fejlesztési együttműködési eszköz (Instrument for Development Cooperation, DCI) 
országos stratégiai dokumentumainak és az AKCS-országok országos stratégiai 
dokumentumainak időközi felülvizsgálata nem csupán a gyermekek jogainak alapos 
helyzetelemzésére kínálkozó lehetőségként használható fel, hanem az eddigi eredmények 
szisztematikus felülvizsgálatára is. A helyi irányítás elveivel összhangban szükség esetén el
kell végezni az országos stratégiai dokumentumok és a tematikus stratégiai dokumentumok 
kiigazítását és a gyermekekkel foglalkozó és a civil társadalmi szervezetek részvételének 

                                                                                                                                                  
gyermekjogi szolgálatközi csoport, a gyermekjogi bizottsági koordinátor, az UNICEF eszköztárának kidolgozása 
és a gyermekjogi képzési folyamat elindítása.
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biztosítását.

Beruházás
Alapvető fontosságú, hogy a Bizottság világosan megértse, hogy a kötelezettségvállalások 
miként alakíthatók előrelátható és hosszú távú programozási és finanszírozási 
kötelezettségvállalásokká. Szükség lehet a gyermekekkel foglalkozó, a kulcsfontosságú 
ágazatokon kívüli, a DCI földrajzi programjai, valamint az EFA keretében megvalósuló 
speciális programokra. A Bizottságnak áttekintést kell közzétennie arról, hol és hogyan 
használták fel az erőforrásokat a gyermekeket célzó MFC-k támogatására – ugyanúgy, 
ahogyan ez a nemek esetében a 2008. évi segélyezési atlasznál történt. A pénzügyi eszközöket 
és eljárásokat „rugalmasabbá” kell tenni ahhoz, hogy gyors, mégis fenntartható válaszokat 
adjanak a gyermekek jogaival és szükségleteivel foglalkozó programokra.

A gyermekekkel kapcsolatos szakpolitika koherenciája
Az EU politikájának vannak olyan, a közleményben nem említett területei, amelyek közvetlen 
hatással vannak a gyermekekre – például a migrációs és a biztonsági ágazat reformja. Nem 
csak a különböző ágazatok (amelyek mindegyike ugyanazokat a célokat támogatja) közötti 
szakpolitikai koherenciára van szükségünk: azt is biztosítanunk kell, hogy az egyik 
szakpolitikai terület „ne ártson” a másiknak.

Ha hatásvizsgálatra kerül sor – például a kereskedelem esetében –, a gyermekeket nem lehet 
ugyanúgy tekinteni, mint a felnőtteket.

Parlamenti szerepek
A parlamentnek összehangoltabb, szisztematikusabb szerepet kell játszania az EU 
gyermekekkel kapcsolatban tett kötelezettségvállalásainak nyomon követésében. Az Európai 
Parlament emberi jogokról szóló éves jelentésének a gyermekek jogaival kapcsolatos 
kötelezettségvállalások szintjét elemző külön szakaszt kell tartalmaznia. Mindegyik 
parlamenti bizottságnak ki kell neveznie egy gyermekjogokkal foglalkozó képviselőt, aki 
kapcsolattartó lesz. A parlamenti képviselőknek szóló képzéseket lehet szervezni, ahol 
megszerezhetik a szükséges szakismereteket.

A Közös Parlamenti Közgyűlésen részt vevő és az AKCS-országokat, illetve az Európai 
Parlamentet képviselő parlamenti képviselőknek a fogadó ország gyermekszervezeteinek 
meghívásával kell folytatniuk a gyermekek részvételére és bevonására irányuló, meglévő 
kezdeményezések alkalmazását. Az Eurolatnak hasonló intézkedéseket kell tennie. További 
lehetőség az EU-Afrika ifjúsági platform megteremtése, amely hozzájárulhatna a közös EU-
Afrika cselekvési tervekhez és a Közös Parlamenti Közgyűlés ifjúsági platformjához.

Az Európai Parlament a demokratikus ellenőrzéshez való joga révén egyre jelentősebb 
szerepet játszik a stratégiák és programok alakításában. A bizottságoknak közös 
iránymutatásokat kell kidolgozniuk a bizottsági javaslatok elemzéséhez, annak biztosítása 
érdekében, hogy a gyermekek jogaival kapcsolatos kérdéseket a Parlament észrevételeiben és 
következtetéseiben figyelembe vegyék.

Szükség van a fejlődő országok nemzeti parlamentjeinek nagyobb mértékű részvételére és 
támogatására. A programok (és az AKCS-országok esetében az országos és regionális 
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stratégiai dokumentumok) általuk végzett ellenőrzése alapvető eleme az arra irányuló
erőfeszítéseknek, hogy kormányaik a gyermekek jogait és érdekeit kiemelt fontosságú 
kérdésként kezeljék.
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