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„Nėra šventesnio tikėjimo už pasaulio tikėjimą vaikais. Nėra svarbesnės pareigos už pareigą 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos jų teisės, saugoma jų gerovė, kad jų gyvenime nebūtų vietos 
baimei ir kad jie augtų taikiu metu.“ (Kofi Annan1)

Įvadas
2000 m. priimtoje Tūkstantmečio deklaracijoje išdėstyti mūsų planai siekti pokyčių ir 
pabrėžiamos mūsų bendros vertybės ir bendri siekiai. Tačiau mes žinome, kad pusei iš 
pasaulyje esančių dviejų milijardų vaikų2 realybė yra visai kitokia ir kad tikslai, nustatyti 
Vaiko teisių konvencijoje, priimtoje JT Generalinės Asamblėjos 1989 m., vis dar nėra 
pasiekti.

Pasaulyje egzistuoja ryškūs skirtumai, tai rodo faktas, kad nors vaikų mirčių skaičius 
pasaulyje mažėja, iš 62 šalių, kuriose nėra jokios pažangos siekiant Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (toliau – TVT) dėl vaiko teisės gyventi (TVT 4) arba ji nėra pakankama, 75 proc. yra 
Afrikos šalys. Kasdien 30 000 vaikų miršta nesulaukę savo penktojo gimtadienio, kai 
paprastos, nebrangios priemonės galėtų išgelbėti jų gyvybę. Esant dabartinėms tendencijoms, 
TVT užduotis sumažinti vaikų mirčių skaičių dviem trečdaliais nebus įvykdyta iki 2045 m.

Daugelyje šalių vaikų mirčių skaičiaus mažėjimo tendencijos dėl ŽIV pasikeitė į neigiamą 
pusę, o dabartinė maisto kainų krizė dar labiau jas sustiprins, nes vien dėl blogo maitinimosi 
miršta trečdalis vaikų. Netinkamai besivystančios mergaitės augdamos yra labiau linkusios 
sirgti įvairiomis ligomis, todėl patiria komplikacijų gimdydamos. Neleidžiant didėti maisto 
trūkumo problemai, gerinant vaikų išgyvenimo ir išsilavinimo lygį, galima žymiai pagerinti 
ekonomikos plėtrą ir sumažinti nelygybę.

Vaikų ateitis nusipelno dėmesio ir jai jo reikia. Jie mums patys sako, kad nori, jog su jais būtų 
konsultuojamasi, ir kad jų nuomonė ir požiūris, jų viltys ir svajonės prisidėtų siekiant sukurti 
vaikams tinkamą pasaulį. Kadangi dirbame siekdami įgyvendinti TVT tikslus, nustatydami 
visas savo strategijas, iniciatyvas ir finansavimo prioritetus turime skirti daugiau dėmesio 
tiems prioritetams, kurie nustatyti vaikų ir vaikams.

Pasak septyniolikmečio Khairul Azri, kuris dalyvavo JT specialiojoje sesijoje vaikų 
klausimais, „suaugusieji nesupranta esmės. Kada manoma, kad vaikas jau gali dalyvauti ir 
aktyviai prisidėti priimant sprendimus? Jei jam nesuteiksime galimybės dalyvauti, jis neįgis 
reikalingų įgūdžių. Suteikite mums tokią galimybę kuo anksčiau ir stebėkite mūsų skrydį.“

Svarbiausias dalykas mums remiant vaiko teises bus užtikrinimas, kad yra politinių 
įsipareigojimų vaikams aukščiausiu lygiu. ES, bendradarbiaudama su besivystančiomis 
šalimis, turi daryti poveikį viešajai politikai, kad būtų išsaugotos vaikų gyvybės, skatindama 
investicijas į švarų vandenį, sanitarinių sąlygų gerinimą, moterų ir mergaičių švietimą bei 
motinų ir vaikų sveikatą ir tinkamą mitybą.

Pagirtina, kad visos ES institucijos teikia vis didesnę svarbą poreikiui užtikrinti, kad vaiko 
                                               
1 Pasaulio vaikų padėtis, 2000 m.
2 JT Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje vaikas apibrėžiamas kaip asmuo, neturintis 18 m.: „Šioje 
Konvencijoje vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo 
pilnametystė nepripažinta anksčiau.“
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teisės egzistuotų ir būtų pripažintos atitinkamose politikos gairėse ir programose. Reformų 
sutartyje, pasirašytoje Lisabonoje, daug kartų nurodoma, kad reikia atsižvelgti į geriausius 
vaiko interesus1, laikantis JT Vaiko teisių konvencijos. Tarybos gairės dėl vaiko teisių 
propagavimo ir apsaugos, Komisijos komunikatas dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo ir 
gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei jų naujausios redakcijos yra svarbios kuriant 
išsamią ES strategiją, kuri yra rengiama šiuo metu. Komunikatas dėl ypatingo dėmesio vaikų 
klausimui ES vykdant išorės veiksmus ir Tarybos išvados dėl „ES gairių dėl vaiko teisių 
propagavimo ir apsaugos Europos Sąjungai vykdant išorės veiksmus – plėtros ir 
humanitarinės pagalbos aspektų“ yra sveikintina pažanga kuriant veiksmingą ir išsamią 
politiką dėl vaiko teisių trečiosiose šalyse.

Mes aiškiai sutariame dėl to, kaip siekti pažangos, o tai skatina veikti. Šiuo metu svarbiausias 
iššūkis ES – užtikrinti, kad įsipareigojimai apsaugoti ir remti vaiko teises būtų įgyvendinami 
praktiškai. Turi būti dedamos pastangos įgyvendinti šiuos uždavinius ir išsiaiškinti, kokių
institucijų, procesų ir investicijų reikia, norint skirti tą ypatingą dėmesį vaikų klausimui.

Vaikai, kaip teisių turėtojai
Komisijos veiksmų plane dėl vaiko teisių vykdant išorės veiksmus pateikti rekomenduotini 
principai skatina veikti ir apima kompleksinį ir nuoseklų požiūrį į vaiko teises, pagarbą vaikų 
ir paauglių požiūriui, lyčių lygybei ir įsitraukimui vietos lygmeniu. Tačiau nors palankiai 
vertiname nuorodas į vaikų darbą, prekybą vaikais ir nuo ginkluoto konflikto nukentėjusius 
vaikus bei visas smurto prieš vaikus formas, įskaitant seksualinį išnaudojimą ir žalingą įprastą
praktiką, mes taip pat apgailestaujame, kad šie prioritetai nebuvo nustatyti, remiantis tinkamu 
požiūriu į vaiko teises.

ES turi pradėti išsamų vaiko teisių tyrimą, kuriuo remdamiesi galėtume nustatyti prioritetinius 
veiksmus. To turi būti imamasi, kai priimami ar peržiūrimi šalių, regioniniai ar teminiai 
strateginiai dokumentai. Svarstydami, kokie veiksmai yra prioritetiniai, mes taip pat turime 
pradėti vadovautis teisėmis pagrįstu požiūriu. Pavyzdžiui, Komisija privalo atsižvelgti į 
reikalavimus dėl teisės į mokslą švietimo programavimo dokumentuose ir teisę į sveikatos 
priežiūrą sveikatos programavimo dokumentuose, užtikrindama, kad netgi socialiniame 
užribyje esantys vaikai, įskaitant neįgaliuosius ir našlaičius, galėtų pasinaudoti sveikatos 
priežiūros, švietimo, socialinėmis ir teisinėmis paslaugomis. Svarbu tai, kad Tarybos gairėse 
dėl žmogaus teisių iš tikrųjų rekomenduojama, kad vaiko teisės būtų įtrauktos į politinį 
dialogą, politikų ir sektoriaus debatus.

Komisijos ir Tarybos dokumentuose pripažįstama vaiko teisė į tai, kad būtų atsižvelgta į jo 
nuomonę2, tačiau, kad tokie ketinimai turėtų pagrindo, ir siekiant užtikrinti, kad būtų skiriami 
ištekliai ir imamasi veiksmų, turi atsirasti naujų iniciatyvų šalyse partnerėse ir ES lygiu. Turi 
būti daugiau ir geresnių ES personalo mokymų, ypač apie tai, kaip veiksmingai ir saugiai 
valdyti vaikų dalyvavimą. Vaikų dalyvavimas turėtų prasidėti vietos lygiu, o priimdama 
sprendimus dėl finansavimo Komisija turėtų teikti pirmenybę vaikų dalyvavimo projektams, 
kuriais kuriami ar remiami jau veikiantys tinklai. Svarstytina, ar dideli, vienkartiniai 
susitikimai būtų naudingi siekiant šio tikslo. Vaikų tinklai ir organizacijos turėtų sistemingai 
prisidėti prie šalies strateginių dokumentų ir nacionalinio planavimo priemonių, pvz., skurdo 
                                               
1 Lisabonos sutarties 3 ir 24 straipsniai.
2 Vaiko teisių konvencijos 12 str.
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mažinimo strategijos dokumentų, kūrimo.

Parama vaiko teisių apsaugos organizacijoms ypač reikalinga pažeidžiamose situacijose, kai 
jaunimas yra svarbus susitaikymo ir atstatymo procesui. Be to, parama šalyse partnerėse 
turėtų būti teikiama mokytojams, sveikatos priežiūros darbuotojams ir kitiems žmonėms, 
dirbantiems su vaikais kiekvieną dieną.

Priežastys ir prevencija
Siekdami tvarios pažangos vaikų klausimų srityje, turime sutelkti dėmesį į esmines vaiko 
teisių pažeidimų priežastis. Tai reiškia, jog turi būti mažinamas skurdas, teikiant geros 
kokybės švietimo paslaugas ir kovojant su diskriminacija. Siekiant įgyvendinti TVT tikslus, 
pagrindinė mūsų užduotis – nustatyti sunkumus, kurių patiria vaikai. Norėtume pasidžiaugti, 
kad ES pakartotinai įsipareigojo finansuoti TVT įgyvendinimą, tačiau taip pat turėtume 
pripažinti, kad daugelis valstybių narių nevykdo reikalingų įsipareigojimų dėl numatytos 
biudžetinės paramos, kad būtų įvykdyti 2010 m. terminai. Atsižvelgiant į dabartinę finansinę 
krizę, gali atsirasti argumentų, kad šiuo metu įgyvendinti šiuos tikslus gali būti sunkiau negu 
bet kada anksčiau. Tačiau mes negalime pateisinti tokių argumentų, žinodami, kad kas tris 
sekundes miršta vaikas ar kad kiekvieną minutę gimdydama miršta moteris.

TVT 2 tikslų įgyvendinimas dėl visuotinio pradinio švietimo labai svarbus siekiant neleisti 
pažeidinėti vaiko teisių. Švietimas padeda sumažinti skurdą ir nelygybę. Kiekvienais mokslo 
metais darbo užmokestis, kurį gauna moterys ir vyrai, padidėja vidutiniškai 10 proc.

Lyčių lygybė visuose švietimo lygiuose yra pagrindinis TVT 3 tikslas. Iš 800 mln. pasaulio 
neraštingųjų du trečdalius sudaro moterys ir mergaitės, kurių paprasčiausiai nepasiekia 
investicijos į švietimą arba kurios sunkiai dirba, pvz., renka malkas ir vandenį. Visų pirma, 
yra pripažinta, kad moterų švietimas – vienintelė daugiausia naudos duodanti socialinė 
investicija pasaulyje šiuo metu. Mergaičių švietimas reiškia geresnių galimybių užsidirbti 
pragyvenimui suteikimą. Mergaitei įgijus pradinį išsilavinimą, sumažėja tikimybė užsikrėsti
ŽIV/AIDS; ji ateityje turės mažiau vaikų, kurie, savo ruožtu, turės maždaug dvigubai daugiau 
galimybių būti paskiepytais ir sulaukti pilnametystės.

Geros kokybės švietimas turi būti prioritetas konfliktinėse ir pažeidžiamose situacijose: 
daugiau kaip pusė (37 mln.) iš 72 mln. viso pasaulio vaikų, kurie nesimoko mokyklose, 
gyvena konfliktų apimtose, pažeidžiamose valstybėse. Šiose valstybėse švietimas yra ypač 
svarbus, nes jis suteikia normalumo vaikų gyvenimui. Tai taip pat svarbu sprendžiant 
konfliktus ir remiant integraciją karo išvargintose visuomenėse. Tačiau įsipareigojimų teikti 
pagalbą vis dar nepakanka: tik 5 proc. oficialios vystymosi paramos (angl. ODA) sudaro 
parama švietimui konflikto apimtose valstybėse.

Komisijos planas įtraukti švietimą į savo humanitarinės pagalbos operacijas yra sveikintinas 
poslinkis. Šiuo metu yra svarbu didinti darbuotojų sąmoningumo lygį ir EB humanitariniame 
biure (angl. ECHO) parengti veiklos gaires, kurios įpareigotų ES įtraukti švietimo aspektą į 
kiekvieną humanitarinę operaciją, ir laikantis tarpinstitucinio švietimo tinklo nepaprastosios 
padėties situacijose (angl. INEE) nustatytų minimalių švietimo normų nepaprastosios 
padėties, nuolatinių krizių ir ankstyvo atstatymo atveju.

Kartu su prioritetiniais veiksmais, nurodytais Komisijos veiksmų plane, kuriame dėmesys 
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skiriamas galutinių rezultatų pasiekimui, turi būti sustiprintos ir prevencinės priemonės. 
Nacionaliniu lygiu pirmaeilė svarba turi būti teikiama nacionalinių vaiko teisių apsaugos 
strategijų ir sistemų, kompleksinių įstatymų, politikos ir paslaugų rėmimui. Turėtų būti 
remiamos socialinių reikalų ir teisingumo ministerijos, taip pat vaiko teisių apsaugos tinklai, 
kad jie galėtų nustatyti, kurie vaikai ir šeimos priklauso rizikos grupėms, bei jiems suteikti 
paramą anksčiau negu vaikai patiria žalą. Nacionaliniu lygiu turėtų būti remiami ir sustiprinti 
vaikams pritaikyti finansavimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo mechanizmų veikimo būdai, 
koordinavimo institucijos ir nepriklausomos institucijos, pvz., vaikų ombudsmenai.

Vienas iš prioritetų turėtų būti visuotinio gimimų registravimo rėmimas. Kūdikis, kurio 
gimimas neužregistruojamas, netenka teisės turėti oficialią tapatybę, pripažintą vardą, šeimos 
istoriją ir tautybę. Registracija kiekvieną vaiką priskiria konkrečiai apskričiai ir suteikia jam 
teisinę tapatybę. Vaikai, neturintys tokios apsaugos, yra labiau pažeidžiami vaikų darbo, 
ėmimo į karo tarnybą, ankstyvos santuokos ir t. t. atžvilgiu. Dauguma neregistruotų vaikų 
gimsta besivystančiose šalyse, trečdalyje kurių gimimų registravimo lygis sudaro mažiau negu 
50 proc.

Institucijos
Tinkamos institucijos yra būtina, bet nepakankama sąlyga tam, kad būtų geriau užtikrintas ES 
žmogaus teisių ir vaikų politikos įgyvendinimas. Nauji pokyčiai ES lygiu džiugina1, tačiau 
institucijų struktūra vis dar yra netinkama. Atsakomybė už ES strategijos dėl vaiko teisių 
įgyvendinimą turi būti aiškiai apibrėžta, o struktūros išplėtotos siekiant pagerinti 
koordinavimą.

Siūloma neformali ES valstybių narių ekspertų vaiko teisių darbo grupė turėtų imtis darbo kuo 
greičiau. Ši grupė taip pat turėtų atsižvelgti į Tarybos išvadų ir ataskaitos apie specialius 
veiksmus, kurių imamasi bandomosiose šalyse, įgyvendinimą. Turėtų nusistovėti tvarka ir 
būti vykdomas periodiškas koordinavimas ir tarp įvairių Tarybos darbo grupių vaikų klausimų 
srityje, ir sustiprintoje tarpžinybinėje vaiko teisių grupėje. Planavimo ir įgyvendinimo 
pratybos bandomosiose šalyse, apie kurias paskelbta Tarybos išvadose, turėtų prasidėti kaip 
galima greičiau, kad būtų patikrintos esančios institucijos ir joms suteikti mokymai.

Turėtų būti sprendžiamas klausimas, kodėl Išorės santykių generaliniame direktorate (Relex) 
Briuselyje vaikų klausimų srityje dirba tik vienas žmogus ir tik puse etato. Juk kiekvienoje ES 
delegacijoje turėtų būti asmuo, atsakingas už vaiko teises. Tarybos lygiu specialus ES atstovas 
vaiko teisėms, turintis patirties ir žinių šioje srityje, galėtų užtikrinti, kad būtų skiriama 
daugiau dėmesio šiam klausimui ir tinkamai vadovaujama. Ne tik specialistai, bet ir visi 
Komisijos darbuotojai turėtų gauti mokymus ir rekomendacinio pobūdžio komentarus dėl 
svarbių vaiko teisių klausimų, taip pat galimo įvairių vaiko teisių programų poveikio.

Priemonės ir procedūros
Labai gerai, kad remiamos vaiko teisės, tačiau jeigu nevyksta aiškus procesas, nustatyti tikslai 
nebus pasiekti. Vaiko teisių apsaugos tinklų atstovai turėtų būti pakviesti dalyvauti 
diskusijose dėl programavimo, o pilietinės visuomenės patariamosios grupės ir JT agentūros 

                                               
1 ES vaiko teisių forumas, Tarpžinybinė vaiko teisių grupė ir jos išorės santykių pogrupis, Komisijos vaiko teisių 
koordinatorius, UNICEF priemonių plėtojimas ir pradėtas mokymų apie vaiko teises procesas.
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turėtų pasidalyti savo techninėmis žiniomis. Šalies ir teminės strategijos dokumentuose 
kiekvienam svarbiam sektoriui turėtų būti parengti rekomendacinio pobūdžio komentarai 
vaiko teisių klausimais, kuriuose būtų nurodyta, kaip galėtų būti remiamos vaiko teisės, 
pateikti atitinkami duomenų šaltiniai ir rodikliai. Į biudžetinės paramos operacijas, įskaitant 
TVT sutartis, turėtų būti įtraukti specialūs tikslai ir rodikliai, susiję su vaikų klausimu. Šiuo 
atžvilgiu džiugu, kad Komisija ketina skatinti šalis partneres kurti nacionalinius veiksmų 
planus dėl vaiko teisių, turinčius aiškius orientacinius, įvertinamus tikslus bei terminus, ir 
peržiūrėti veiklos mechanizmus.

Turėtų būti peržiūrimi vidutinio laikotarpio Azijos, Vidurio Azijos ir Artimųjų Rytų šalių 
(angl. DCI) strateginiai dokumentai ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno grupės šalių 
(angl. ACP) strateginiai dokumentai, nes tai leidžia atlikti ne tik išsamią vaiko teisių padėties
analizę, bet ir sistemingą pasiektos pažangos peržiūrą. Prireikus šalies strateginiai dokumentai 
ir teminiai strateginiai dokumentai turėtų būti pritaikyti, remiantis įsitraukimo vietos lygmeniu
principais ir užtikrinant vaikų bei pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą.

Investicijos
Labai svarbu, kad Komisija turėtų aiškų supratimą, kaip įgyvendinti įsipareigojimus, kurie 
tapo nuspėjamais ir ilgalaikiais programavimo ir finansavimo įsipareigojimais. Gali prireikti 
specialių programų vaikams pagal Azijos, Vidurio Azijos ir Artimųjų Rytų šalių geografines 
programas, bet greičiausiai ne svarbiausiuose sektoriuose, panašiai kaip pagal Europos plėtros 
fondo programas. Komisija turėtų paskelbti apžvalgą, kurioje būtų nurodyta, kam ir kaip 
panaudotos lėšos, skirtos remti į vaikus orientuotus TVT tikslus – taip, kaip padaryta 2008 m. 
pagalbos teikėjų žemėlapyje lyčių lygybės atžvilgiu. Finansinės priemonės ir procedūros 
turėtų būti lankstesnės, kad būtų galima greitai, tačiau veiksmingai reaguoti remiant 
programas, susijusias su vaiko teisėmis ir poreikiais.

Vaikų politikos nuoseklumas
Kai kurios ES politikos sritys, nepaminėtos komunikate, pvz., migracijos ir saugumo 
sektoriaus reforma, turi tiesioginį poveikį vaikams. Reikalinga ne tik nuosekli politika 
įvairiuose sektoriuose (kurie visi remia tuos pačius tikslus), bet taip pat turi būti užtikrinta, 
kad viena politikos sritis „nepadarytų žalos“ kitai sričiai.

Atliekant poveikio vertinimus, pvz., dėl prekybos, vaikai neturėtų būti laikomi lygiaverčiais
suaugusiesiems.

Parlamento vaidmuo
Parlamento vaidmuo kontroliuojant ES įsipareigojimų dėl vaiko teisių vykdymą turėtų būti 
labiau koordinuotas ir nuoseklus. Europos Parlamento metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių 
turėtų būti aiškus skyrius, kuriame būtų išanalizuotas įsipareigojimų vaiko teisių srityje dydis. 
Kiekvienas Parlamento komitetas turėtų paskirti po narį, kuris būtų atsakingas už vaiko teises 
ir būtų kontaktinis asmuo šiuo klausimu. Parlamento nariams galėtų būti organizuojami 
mokymai, norint, kad jie įgytų reikalingą kompetenciją.

Palamento nariai, dalyvaujantys jungtinėse parlamento asamblėjose ir atstovaujantys Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno grupės šalims bei Europos Parlamentui, turėtų toliau plėtoti 
esančias iniciatyvas dėl vaikų dalyvavimo ir įtraukimo kviesdami prisijungti vaikų 
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organizacijas priimančiojoje šalyje. Panašių priemonių turėtų imtis Europos ir Lotynų 
Amerikos šalių parlamentinė asamblėja (angl. Eurolat). Kita alternatyva – sukurti ES ir 
Afrikos jaunimo platformą, kuri galėtų prisidėti prie bendrų ES ir Afrikos veiksmų planų 
rengimo ir jungtinės parlamentinės asamblėjos jaunimo platformos.

Europos Parlamentas atlieka vis svarbesnį vaidmenį rengiant strategijas ir programas, 
naudodamasis savo teise vykdyti demokratinę kontrolę. Komitetai turėtų parengti bendras 
gaires dėl Komisijos siūlymų analizės, siekiant užtikrinti, kad į susirūpinimą dėl vaiko teisių 
būtų atsižvelgiama Parlamento komentaruose ir išvadose.

Nacionalinių parlamentų įsitraukimas ir parama besivystančiose šalyse turėtų būti didesni. Jų 
atliekama programų (o Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno grupės šalių atveju – šalių 
strateginių ir regionų strateginių dokumentų) kontrolė bus esminis dalykas siekiant užtikrinti, 
kad jų vyriausybės tinkamai teiktų pirmenybę vaiko teisėms ir interesams.
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