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„Pasaulē nav svētākas atbildības kā atbildība pret bērniem. Un nav svarīgāka pienākuma kā 
pienākums gādāt par to, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības un sargāta viņu labklājība, lai 
viņiem nebūtu jāpārdzīvo bailes un jācieš trūkums un lai viņi augtu pasaulē, kur valda miers.”
(Kofi Annan1)

Ievads
Tūkstošgades deklarācijā, kas pieņemta 2000. gadā, ir atspoguļotas pārmaiņas, kuras esam 
iecerējuši panākt, un uzsvērtas mūsu kopīgās vērtības un centieni. Tomēr mēs zinām, ka pusei 
no aptuveni diviem miljardiem pasaules bērnu2 dzīves īstenība ir pavisam citāda, turklāt nav 
nekāds noslēpums, ka ANO Ģenerālās asamblejas 1989. gadā apstiprinātajā Bērna tiesību 
konvencijā izvirzītie mērķi joprojām nav sasniegti. 

Lai gan pasaules kopējie bērnu mirstības rādītāji mazinās, pasaulē joprojām valda uzkrītošas 
atšķirības, ko skaidri apliecina fakts, ka no 62 valstīm, kuru virzība uz TAM 4, kas paredz 
mazināt bērnu mirstību, ir nepietiekama vai tās nav vispār, gandrīz 75 % ir Āfrikas valstis. 
Katru dienu 30 000 bērnu mirst, nesasnieguši piecu gadu vecumu, bet šīs dzīvības būtu bijis 
iespējams glābt ar vienkāršiem un pietiekami lētiem līdzekļiem. Pašreizējās tendences liecina, 
ka TAM mērķis par divām trešdaļām samazināt bērnu mirstību netiks sasniegts līdz 2045. 
gadam.

Daudzās valstīs iepriekš panāktajam bērnu mirstības rādītāju kritumam svītru ir pārvilkusi 
HIV infekcija, un pašreizējā pārtikas cenu krīze šo situāciju vēl vairāk saasinās, lai gan jau 
tagad trešdaļa bojāgājušo bērnu ir miruši no bada. Kad fiziski vārgulīgas meitenes kļūst 
pieaugušas, viņas ir uzņēmīgākas pret slimībām, līdz ar to bieži rodas sarežģījumi dzemdībās. 
Šādu nepilnību novēršana, uzlabojot bērnu izdzīvošanas un izglītības iespējas, var ievērojami 
palielināt tautsaimniecības izaugsmi un mazināt nevienlīdzību. 

Ir vērts un vajag pievērst uzmanību bērnu redzējumam. Paši bērni saka, ka vēlas, lai ar viņiem 
apspriestos, un lai viņu uzskati un redzējums, cerības un sapņi palīdzētu radīt bērniem 
draudzīgu pasauli. Cenšoties sasniegt TAM, visās mūsu stratēģijās, iniciatīvās un finanšu 
prioritātēs mums jāpievērš lielāka uzmanība tām prioritātēm, ko izvirzījuši bērni bērnu labā. 

Ilustrācijai citāts no septiņpadsmitgadīgā Khairul Azri uzstāšanās ANO Ārkārtas sesijā par 
bērnu tiesībām: „Pieaugušie nesaprot pašu galveno. Kad bērni kļūst pietiekami gudri, lai 
aktīvi līdzdarbotos un palīdzētu? Ja jūs neļausiet bērniem līdzdarboties, viņi nekad to 
neiemācīsies. Negaidiet, dodiet mums iespēju, un jūs redzēsiet, cik daudz mēs varam 
paveikt.”

Visos mūsu centienos panākt, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības, būtiski svarīgi ir nodrošināt 
paša augstākā līmeņa politiķu ieinteresētību. ES uzdevums ir kopīgi ar jaunattīstības valstu 
partneriem iespaidot sabiedrisko politiku, lai pasargātu bērnu dzīvības, rosinot ieguldīt 
līdzekļus tādās jomās kā tīra ūdens un sanitāru apstākļu nodrošināšana, sieviešu un bērnu 
izglītība un mātes un bērna veselības aprūpe un nodrošināšana ar pārtiku. 

                                               
1 Bērnu stāvoklis pasaulē, 2000. g.
2 ANO Ģenerālās asamblejas Bērnu tiesību konvencijas 1. pantā ir teikts, ka bērni ir par 18 gadiem jaunākas 
personas: „Šajā konvencijā par bērnu tiek uzskatīta ikviena cilvēkbūtne līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja 
saskaņā ar likumu, kas piemērojams attiecīgajam bērnam, viņš nekļūst pilngadīgs agrāk.”
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Visas ES iestādes pašlaik piešķir arvien lielāku nozīmi vajadzībai nodrošināt bērnu tiesību 
iekļaušanu un atzīšanu attiecīgajās politikas jomās un programmās, un tas ir apsveicami. 
Lisabonā parakstītajā Reformu līgumā ir iekļautas vairākas atsauces uz vajadzību ievērot 
bērnu labākās intereses1 saskaņā ar ANO Bērna tiesību konvenciju. Padomes pamatnostādnes 
par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību, Komisijas Paziņojums „Virzoties uz ES 
stratēģiju bērnu tiesību jomā” un Pamatnostādnes par bērniem, kas cieš no bruņotiem
konfliktiem, un šo dokumentu atjauninājumi ir svarīgi pašlaik topošās izvērstās ES stratēģijas 
elementi. Paziņojums „Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās” un Padomes secinājumi 
„Bērnu tiesību veicināšana un aizsardzība Eiropas Savienības ārējās darbībās - humānās un 
attīstības politikas aspekti” ir apsveicami soļi virzībā uz efektīvu un visaptverošu trešo valstu 
bērnu aizsardzības politiku. 

Mums ir izdevies panākt plašu un iedvesmojošu vienprātību par turpmāko rīcību. Tagad ES 
uzdevums būs gādāt, lai šī apņemšanās aizsargāt un veicināt bērnu tiesības tiktu īstenota 
praksē. Galvenā uzmanība jāpievērš saistību īstenošanai un jānoskaidro iestādes, procesi un 
ieguldījumi, ko vajadzēs, ja gribam, lai bērniem patiešām būtu īpaša vieta.

Bērni kā tiesību subjekti
Komisijas rīcības plānā „Par bērnu tiesībām ārējās darbībās” ierosinātie pamatprincipi vieš 
cerības, tie aptver holistisku un saskaņotu nostāju bērnu tiesību jomā, cieņu pret bērnu un 
pusaudžu uzskatiem, dzimumu līdztiesību un vietējo atbildību. Mēs atzinīgi vērtējam rīcības 
plānā minētās atsauces uz bērnu darbu, bērnu tirdzniecību, bērniem, kas cieš no bruņotiem 
konfliktiem, visām pret bērniem vērstās vardarbības formām, ieskaitot seksuālu izmantošanu 
un kaitīgus tradicionālus paradumus, tomēr vienlaikus esam spiesti paust nožēlu, ka šīs 
prioritātes nav apzinātas, izmantojot pienācīgu ar bērnu tiesībām pamatotu nostāju.

ES jāsāk pamatīga bērnu tiesību analīze, kas ļaus noteikt mūsu prioritārās darbības. Un tas 
būtu jādara, pieņemot vai pārskatot valsts, reģionālo un tematisko stratēģiju dokumentus. 
Tiesībpamatotai nostājai jāmaina arī mūsu attieksme pret prioritāro problēmu risināšanu. 
Piemēram, izstrādājot izglītības programmas, Komisijai jāņem vērā ar tiesībām uz izglītību 
saistītās prasības, savukārt, izstrādājot veselības programmas, jāņem vērā tiesības uz veselības 
aprūpi, nodrošinot, ka arī pašiem marginalizētākajiem bērniem, tostarp bērniem ar invaliditāti 
un bāreņiem ir vienāda veselības aprūpes, izglītības, sociālās apgādes un juridisko 
pakalpojumu pieejamība. Ne velti Padomes cilvēktiesību pamatnostādnēs faktiski ir ieteikts 
politiskajā dialogā, politiskajās un nozaru diskusijās iekļaut arī bērnu tiesības.

Komisijas un Padomes dokumentos ir atzīts, ka bērnu uzskatiem jāvelta pienācīga uzmanība2, 
tomēr vajag jaunas partnervalstu un ES līmeņa iniciatīvas, lai šīs bērnu tiesības iemiesotu 
praksē un nodrošinātu šim nolūkam vajadzīgos līdzekļus un pasākumus. Vairāk un labāk 
jāizglīto ES darbinieki, jo īpaši efektīvā un drošā bērnu līdzdalības vadībā. Bērnu līdzdalībai 
būtu jāsākas vietējā līmenī un, pieņemot lēmumus par finansējumu, Komisijai par prioritāriem 
vajadzētu atzīt bērnu līdzdalības projektus, kuru pamatā ir pastāvoši tīkli vai kuri atbalsta 
šādus tīklus. Lielu, atsevišķu tikšanās pasākumu lietderība šķiet apšaubāma. Bērnu tīkliem un 
organizācijām būtu jādod sistemātisks ieguldījums valsts stratēģijas dokumentu un valsts 
plānošanas instrumentu, piemēram, nabadzības mazināšanas stratēģijas dokumentu izstrādē.

                                               
1 Lisabonas Līguma 3. un 24. pants.
2 BTK 12. pants.
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Bērnu organizācijas ir jo īpaši atbalstāmas nestabilās situācijās, kad jauniešu līdzdalībai 
samierināšanas un atjaunošanas pasākumos ir izšķirīga loma. Turklāt būtu jāatbalsta 
partnervalstu skolotāji, veselības aprūpes un citi darbinieki, kas ikdienas darbā atrodas līdzās
bērniem. 

Cēloņi un to novēršana
Lai panāktu ilgtspējīgus uzlabojumus bērnu labā, mums pirmām kārtām jācenšas novērst 
bērnu tiesību pārkāpumu galvenos cēloņus. Tas nozīmē nabadzības mazināšanu, kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanu un diskriminācijas apkarošanu. Tādēļ, cenšoties apzināt nelabvēlīgos 
apstākļus, ar kuriem nākas saskarties bērniem, mūsu galvenais uzdevums ir virzība uz TAM. 
Varam atzinīgi vērtēt ES atkārtoto apņemšanos finansēt TAM, vienlaikus atzīstot, ka virkne 
dalībvalstu pašlaik nav uzņēmušās vajadzīgās budžeta atbalsta saistības saskaņā ar grafiku, lai 
mēs varētu sasniegt 2010. gada atskaites punktus. Ņemot vērā pašreizējo finanšu krīzi, nebūtu 
jābrīnās, ja kāds teiktu, ka tagad sasniegt mērķus visticamāk būs grūtāk kā jebkad. Tomēr ir 
skaidrs, ka mēs nedrīkstam nolaist rokas, zinot, ka pasaulē ik pēc trim sekundēm mirst kāds 
bērns un ka katru minūti kāda sieviete mirst dzemdībās.  

Lai novērstu bērnu tiesību pārkāpumus, būtiski svarīgi ir sasniegt TAM 2, kas paredz 
nodrošināt pamatizglītību visiem iedzīvotājiem. Izglītība palīdz mazināt nabadzību un 
nevienlīdzību. Katrs skolā pavadīts gads sievietēm un vīriešiem palīdz nopelnīt vidēji par 10 
procentiem lielākas algas. 

TAM 3 pirmām kārtām paredz nodrošināt dzimumu līdztiesību visos izglītības līmeņos. Divas 
trešdaļas no pasaules 800 miljoniem analfabētu ir sievietes un meitenes, kas vienkārši nav 
iekļautas izglītībai atvēlētajos ieguldījumos vai strādā smagu fizisku darbu, piemēram, gādājot 
malku un ūdeni. Sieviešu izglītība ir atzīta par pašlaik pasaulē vienīgo sociālo ieguldījumu ar 
vislielāko atdevi. Meiteņu izglītošana nozīmē, ka viņām paveras daudz labākas iespējas pašām 
pelnīt iztiku. Ir daudz mazāk ticams, ka pamatizglītību ieguvušas meitenes inficēsies ar 
HIV/AIDS, turklāt viņām būs mazāk bērnu, kas savukārt nozīmē, ka viņiem būs aptuveni 
divreiz lielākas iespējas nesaslimt un kļūt pieaugušiem. 

Konfliktu zonās un nestabilās situācijās kvalitatīvai izglītībai jāpiešķir prioritāra loma: no 72 
miljoniem bērnu, kas pasaulē neapmeklē skolu, vairāk nekā puse (37 miljoni) dzīvo konfliktu 
skartās, nestabilās valstīs. Šādās valstīs izglītība ir īpaši svarīga, jo tā palīdz bērnos radīt 
parastas dzīves izjūtu. Tā ir arī svarīgs faktors, kas kara plosītās sabiedrībās palīdz risināt 
konfliktus un veicina reintegrāciju. Bet atbalsta saistības joprojām nav pietiekamas - izglītības 
atbalstam konfliktu skartās valstīs ir atvēlēti tikai 5 % no OAP. 

Komisijas plāns humānās palīdzības pasākumos iekļaut atbalstu izglītībai ir apsveicams 
sasniegums. Pašlaik svarīgs uzdevums ir celt darbinieku informētības līmeni un ECHO
izstrādāt darbības pamatnostādnes, kas liktu ES iekļaut izglītību ikvienā humānās palīdzības 
pasākumā, ievērojot Starptautiskā aģentūru tīkla izglītībai ārkārtas situācijās (INEE) noteikto 
standartu minimumu izglītībai ārkārtas un pastāvīgu krīžu situācijās un atjaunošanas sākumā.

Vienlaikus ar Komisijas rīcības plānā minētajiem prioritārajiem pasākumiem, kuros galvenā 
uzmanība ir pievērsta „galarezultātiem”, ir jāpastiprina preventīvi pasākumi. Valsts līmenī 
īpaši svarīgs uzdevums ir veicināt bērnu aizsardzības valsts stratēģijas un sistēmas, kas aptver 
tiesību aktus, politiku un pakalpojumus. Būtu jāatbalsta labklājības un tieslietu ministrijas un 
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bērnu aizsardzības tīkli, lai tie varētu apzināt riskam pakļautus bērnus un ģimenes un sniegt 
atbalsta pakalpojumus, pirms bērniem tiek nodarīts ļaunums. Būtu jāatbalsta un jāstiprina
bērniem draudzīga budžeta izstrādes metodes, bērnu uzraudzības un ziņošanas mehānismu 
izveide, koordinācijas struktūras un neatkarīgas iestādes, piemēram, valsts mēroga bērnu
tiesību ombudi. 

Prioritāra nozīme būtu jāpiešķir vispārējai jaundzimušo reģistrācijai. Ja bērnu uzreiz pēc 
dzimšanas nereģistrē, viņam tiek liegtas tiesības uz oficiālu identitāti, atzītu vārdu, ģimenes 
vēsturi un tautību. Reģistrācija katram bērnam ļauj iegūt atsevišķu, juridisku identitāti. Ja 
bērniem nav šīs aizsardzības, viņi ir neaizsargātāki un vieglāk iesaistāmi bērnu darbā, 
karaklausībā, agrās laulībās utt. Pārsvarā nereģistrēti bērni dzimst jaunattīstības valstīs, no 
kurām trešdaļā reģistrē mazāk nekā 50 % jaundzimušo.  

Iestādes
Atbilstošas iestādes ir vajadzīgs, bet nepietiekams nosacījums, lai kopumā nodrošinātu ES 
cilvēktiesību un bērnu aizsardzības politikas īstenošanu. Nesenie jaunumi ES līmenī ir 
iedvesmojoši1, bet iestāžu arhitektūra joprojām nav atbilstoša. Ir skaidri jānosaka, kas atbild 
par ES Bērnu tiesību stratēģijas īstenošanu, un jārada struktūras koordinācijas atvieglināšanai. 

Ierosinātajai neformālajai ES dalībvalstu ekspertu darba grupai bērnu tiesību jautājumos pēc 
iespējas ātrāk vajadzētu sākt darbu. Grupai būtu jāseko arī Padomes secinājumu īstenošanai 
un jāziņo par konkrētiem, izmēģinājuma valstīs veiktiem pasākumiem. Būtu jānodrošina
ikdienas un periodiska koordinācija gan starp dažādajām Padomes darba grupām bērnu 
jautājumos, gan nostiprinātajā Iestāžu grupā bērnu tiesību jautājumos. Padomes secinājumos 
paziņoto kartēšanas un īstenošanas pasākumu izmēģinājuma valstīs vajadzētu sākt pēc 
iespējas ātrāk, lai pārbaudītu pastāvošās iestādes un iegūtu pieredzi, no kuras mācīties. 

Būtu jāpievērš uzmanība faktam, ka DG RELEX Briselē ar bērnu jautājumiem nodarbojas 
tikai viens pusslodzes darbinieks. Patiesībā arī visās ES delegācijās vajadzētu būt par bērnu 
tiesībām atbildīgiem darbiniekiem. Padomes līmenī redzamību un vadību varētu nodrošināt 
ES īpašais pārstāvis bērnu tiesību jautājumos ar pieredzi un zināšanām šajā jomā. Ne vien 
speciālisti, bet viss Komisijas personāls būtu jāapmāca un jānodrošina ar metodiskām 
norādēm par būtiskiem bērnu tiesību jautājumiem, kā arī par dažāda veida programmu 
iespējamo ietekmi uz bērnu tiesībām.

Instrumenti un procedūras
Pret racionalizāciju nekas nav iebilstams, bet bez skaidra procesa izvirzītos mērķus neizdosies 
sasniegt. Bērnu aizsardzības tīklu pārstāvji būtu jāaicina uz plānu apspriešanu, bet pilsoniskās 
sabiedrības padomdevējām grupām un ANO aģentūrām būtu jāpalīdz tehniskos jautājumos. 
Saistībā ar katru valsts un tematisko stratēģiju dokumentos minēto svarīgāko pamatjomu būtu 
jāizdod metodiskas norādes, kurās būtu noteikti bērnu tiesību jautājumi, norādīts, kā bērnu 
tiesības racionalizēt, un minēti būtiski datu avoti un rādītāji. Budžeta atbalsta pasākumos, 
tostarp TAM līgumos, būtu jāiekļauj konkrēti bērnu tiesībām veltīti mērķi un rādītāji. Šajā 
sakarā var tikai apsveikt Komisijas ieceri rosināt partnervalstis izstrādāt valsts rīcības plānus 

                                               
1 ES Bērnu tiesību forums, Starpdienestu grupa bērnu tiesību jautājumos ar apakšgrupu ārējo attiecību 
jautājumos, Komisijas koordinators bērnu tiesību jautājumos, UNICEF praktiskā rokasgrāmata un bērnu 
tiesībām veltītā mācību procesa sākums.
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bērnu tiesību jomā ar skaidriem atskaites punktiem, izmērāmiem mērķiem, termiņiem un 
pārskata mehānismiem. 

DCI valsts stratēģiju dokumentu un ĀKK valsts stratēģiju dokumentu termiņa vidusposma 
pārskati būtu jāizmanto ne vien pamatīgai bērnu tiesību situācijas analīzei, bet arī 
sistemātiskai līdz šim sasniegto rezultātu izvērtēšanai. Vajadzības gadījumā valsts un 
tematisko stratēģiju dokumenti būtu jāpielāgo saskaņā ar vietējās atbildības principiem un, lai 
nodrošinātu bērnu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību.

Ieguldījumi
Ir ļoti svarīgi, lai Komisijai būtu skaidrs, kā tā iemiesos savu apņemšanos prognozējamos un 
ilgtermiņa plānos un finanšu saistībās. Varbūt vajadzēs konkrētas bērniem veltītas 
programmas saskaņā ar DCI ģeogrāfiskajām programmām - iespējams, tās nebūs ar 
pamatjomām saistītas programmas - kā arī programmas saskaņā ar EDF. Komisijai būtu 
jāpublicē pārskats par to, kur un kā ir izlietoti līdzekļi, lai atbalstītu bērniem veltītos TAM, 
tāpat kā tas tiek darīts 2008. gada Donoru atlantā, atskaitoties par dzimumu jautājumiem 
izlietotajiem līdzekļiem. Finanšu instrumentiem un procedūrām būtu jākļūst „elastīgākām”, lai 
būtu iespējams ātri, bet vienlaikus ilgtspējīgi sniegt atbalstu programmām, kuru mērķis ir 
nodrošināt bērnu tiesības un vajadzības.

Politikas saskaņotība bērnu labā
Ir tādas ES politikas jomas, kas tieši ietekmē bērnus, bet Paziņojumā nav minētas, piemēram, 
migrācija un drošības jomas reforma. Mums jācenšas panākt ne vien dažādu jomu politikas 
saskaņotību (vienu un tos pašu mērķu labā), bet arī jāgādā, lai viena politikas joma 
„nekaitētu” citām. 

Veicot, piemēram, tirdzniecības ietekmes novērtējumus, bērnus nedrīkstētu vērtēt tā, it kā viņi 
būtu tādi paši kā pieaugušie.  

Parlamentu loma
Uzraugot ES saistības bērnu tiesību jomā, Parlamentam būtu jāuzņemas saskaņotāka un 
sistemātiskāka loma. Eiropas Parlamenta gada ziņojumā par cilvēktiesībām būtu jāiekļauj 
īpaša sadaļa, kurā būtu analizēts bērnu tiesībām veltīto saistību līmenis. Katrai Parlamenta 
komitejai būtu jāieceļ viens komitejas loceklis, kas sekotu bērnu tiesību jomai un uzņemtos 
kontaktpunkta lomu. Lai parlamentārieši iegūtu vajadzīgās zināšanas, varētu rīkot īpašas 
mācības. 

Parlamentāriešiem, kas piedalās Apvienotajā parlamentārajā asamblejā un pārstāv ĀKK un 
Eiropas Parlamentu, būtu jāturpina attīstīt pastāvošās bērnu līdzdalības un iesaistes iniciatīvas, 
uzaicinot uzņēmējas valsts bērnu organizācijas. Tādus pašus pasākumus vajadzētu veikt 
EUROLAT. Cita iespēja būtu ES un Āfrikas jaunatnes platformas izveide, tādējādi palīdzot 
īstenot ES un Āfrikas kopīgos rīcības plānus, kā arī Apvienotās parlamentārās asamblejas 
jaunatnes platformas izveide. 

Eiropas Parlamenta loma stratēģiju un programmu veidošanā arvien pieaug, pateicoties tā 
demokrātiskās kontroles tiesībām. Komitejām būtu jānosaka kopīgas Komisijas priekšlikumu 
analīzes pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka Parlaments savos apsvērumos un secinājumos 
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ņem vērā bērnu tiesību jautājumus.

Būtu jāpanāk lielāka jaunattīstības valstu parlamentu iesaiste un atbalsts. Šo parlamentu 
veiktās programmu (un ĀKK gadījumā valsts un reģionālo stratēģijas dokumentu) pārbaudes 
būs svarīgs faktors, lai nodrošinātu, ka valstu valdības bērnu tiesībām un interesēm piešķir 
pienācīgi prioritāru nozīmi. 
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