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„Nie istnieje nic bardziej uświęconego niż zobowiązania świata wobec dzieci. Nie ma 
obowiązku ważniejszego niż zapewnienie przestrzegania ich praw i ochrony ich dobra, 
uwolnienie ich od strachu i zaspokojenie ich potrzeb oraz zagwarantowania, aby dorastały 
w pokoju.” (Kofi Annan1)

Wstęp
Deklaracja milenijna przyjęta w 2000 r. wyznacza nam kierunek zmian i podkreśla nasze 
wspólne wartości i aspiracje. Wiemy jednak, że faktyczna sytuacja połowy dwóch miliardów 
dzieci na świecie2 jest zdecydowanie inna, i wiemy także, że cele określone w konwencji 
o prawach dziecka uzgodnionej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. pozostają 
niezrealizowane.

Na świecie występują rażące dysproporcje, o których wyraźnie świadczy fakt, że pomimo 
obniżania się liczby przypadków śmierci dzieci w skali światowej, 75% z 62 krajów, które nie 
osiągają postępów w zakresie realizacji milenijnego celu rozwoju nr 4 dotyczącego warunków 
życia dziecka lub których postępy są niedostateczne, to kraje położone w Afryce. Codziennie 
umiera 30 000 dzieci, które nie dożyły piętnastych urodzin, podczas gdy ich życie można 
byłoby uratować za pomocą prostych, przystępnych cenowo środków. Przy obecnie 
panujących tendencjach milenijny cel rozwoju, którym jest zmniejszenie o dwie trzecie 
wskaźnika umieralności dzieci, nie zostanie osiągnięty do 2045 r.

W wielu krajach HIV spowodował odwrócenie wcześniejszej tendencji spadkowej, jeśli 
chodzi o umieralność dzieci, a obecny kryzys związany z cenami żywności jeszcze tę sytuację 
pogorszy, biorąc pod uwagę choćby fakt, że obecnie jedna trzecia dzieci umiera 
z niedożywienia. Jeśli rozwój dziewcząt jest hamowany, stają się one bardziej podatne na 
choroby, a co za tym idzie – występują u nich komplikacje przy porodzie. Uniknięcie tych 
problemów dzięki poprawie warunków życia dzieci i ich edukacji może znacząco zwiększyć 
tempo wzrostu gospodarczego i zmniejszyć nierówności.

Perspektywy dzieci zasługują na uwagę i jej potrzebują. Same dzieci informują nas, że chcą, 
aby zasięgać ich opinii, oraz chcą, by ich poglądy i perspektywy, nadzieje i marzenia były 
częścią działań zmierzających do stworzenia świata odpowiedniego dla dzieci. W pracach na 
rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju musimy we wszystkich naszych strategiach, 
inicjatywach i priorytetach finansowych zwracać większa uwagę na te priorytety, które są 
ustalane przez dzieci dla dzieci.

Jak powiedział siedemnastoletni Khairul Azri na specjalnej sesji ONZ dotyczącej dzieci, 
„Dorośli nie dostrzegają istoty sprawy. W którym momencie uznaje się, że dziecko ma 
wystarczające umiejętności, aby brać aktywny udział i wnosić aktywny wkład? Jeśli nie dacie 
im szansy uczestnictwa, nie zdobędą umiejętności. Dajcie nam szansę wcześnie i patrzcie, jak 
sobie radzimy.”

Kluczowym aspektem wszystkich naszych wysiłków dotyczących praw dziecka będzie 
zapewnienia zaangażowania politycznego na rzecz dzieci na najwyższym szczeblu. UE musi 
                                               
1 Sytuacja dzieci na świecie, 2000 r.
2 Art. 1 konwencji ONZ o prawach dziecka określa dziecko jako osobę w wieku poniżej 18 lat: „W rozumieniu 
niniejszej konwencji dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie 
z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.”
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w ramach partnerstw z krajami rozwijającymi się tak wpływać na politykę publiczną, aby 
ratować życie dzieci poprzez zachęcanie do inwestycji w czystą wodę, urządzenia sanitarne, 
edukację dziewcząt i kobiet oraz ochronę zdrowia i wyżywienie matki i dziecka. 

Godny pochwały jest fakt, że wszystkie instytucje UE uważają, iż coraz bardziej potrzebne są 
obecność i uznanie praw dziecka w odpowiednich politykach i programach. Traktat 
reformujący podpisany w Lizbonie kilkakrotnie wspomina o konieczności uwzględnienia 
interesów dziecka1 zgodnie z konwencją ONZ o prawach dziecka. Wytyczne Rady w sprawie 
promowania i ochrony praw dziecka, komunikat Komisji pt. „W kierunku strategii UE na 
rzecz praw dziecka” oraz wytyczne w sprawie dzieci poszkodowanych w wyniku konfliktów 
zbrojnych i ich aktualizacje są istotnymi elementami stanowiącymi podstawę w pełni 
rozwiniętej strategii UE, która jest obecnie przygotowywana. Komunikat pt. „Większy nacisk 
na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych” oraz konkluzje Rady pt. „Promotion and 
Protection of the right of the child in the European Union's external action - the development 
and humanitarian dimensions” (Promowanie i ochrona praw dziecka w działaniach 
zewnętrznych Unii Europejskiej – aspekty rozwojowe i humanitarne) są pozytywnymi 
krokami w kierunku skutecznej i całościowej polityki na rzecz dzieci w państwach trzecich.

Panuje wśród nas ogólny, obiecujący konsensus co do sposobu osiągania postępów. Dla UE 
wyzwaniem będzie teraz zapewnienie wykonania zobowiązań w zakresie ochrony 
i promowania praw dziecka. Należy skoncentrować się na realizacji oraz na tym, jakie 
instytucje, procesy i inwestycje są potrzebne, jeśli mamy położyć większy nacisk na kwestię 
dzieci.

Dzieci jako posiadacze praw 
Wiodące zasady zaproponowane w planie działania Komisji dotyczącym praw dzieci 
w działaniach zewnętrznych są zachęcające i obejmują holistyczne i spójne podejście do 
kwestii praw dziecka, uwzględniają poszanowanie poglądów dzieci i młodzieży, włączanie 
zagadnień płci do głównego nurtu polityk i odpowiedzialność lokalną. Chociaż 
z zadowoleniem przyjmujemy odniesienia do pracy dzieci, handlu dziećmi, dzieci 
poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych oraz wszelkich form przemocy wobec 
dzieci, w tym wykorzystywania seksualnego i szkodliwych tradycyjnych praktyk, 
chcielibyśmy jednak wyrazić ubolewanie, że priorytety te nie zostały określone przy pomocy 
właściwego podejścia opartego na poszanowaniu praw dziecka.

UE musi rozpocząć dokładną analizę praw dzieci, na podstawie której moglibyśmy wybrać 
działania priorytetowe. Powinno to nastąpić w momencie przyjęcia lub przeglądu krajowych, 
regionalnych i tematycznych dokumentów strategicznych. Podejście oparte na prawach musi 
również zmienić sposób spojrzenia na działania priorytetowe. Na przykład, w programowaniu 
w dziedzinie edukacji Komisja musi uwzględniać wymogi wynikające z prawa do edukacji, 
a w programowaniu w dziedzinie ochrony zdrowia – prawo do jego ochrony oraz zapewniać 
równy dostęp do służby zdrowia, edukacji, systemu socjalnego i sytemu wymiaru 
sprawiedliwości nawet najbardziej marginalizowanym dzieciom, w tym dzieciom 
niepełnosprawnym i sierotom. Istotne jest, aby wytyczne Rady dotyczące praw człowieka 
faktycznie zalecały włączenie kwestii praw dzieci do dialogu politycznego, polityki i dyskusji 
sektorowych.

                                               
1 Art. 3 i 24 traktatu lizbońskiego.
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W dokumentach Komisji i Rady uznano prawo dzieci do tego, aby ich poglądy były brane 
pod uwagę1, jednak nadanie temu rzeczywistego znaczenia oraz zapewnienie dostępności 
zasobów i podjęcia działań wymaga nowych inicjatyw w krajach partnerskich i na szczeblu 
UE. Należy zapewnić większe i lepsze szkolenie personelu UE, w szczególności w zakresie 
skutecznego i bezpiecznego uczestnictwa dzieci w życiu publicznym. Uczestnictwo dziecka 
w życiu publicznym powinno rozpoczynać się na poziomie lokalnym, a przy podejmowaniu 
decyzji finansowych Komisja powinna priorytetowo traktować projekty dotyczące 
uczestnictwa dzieci, które tworzą lub wspierają istniejące sieci. Wątpliwe jest, czy duże, 
jednorazowe spotkania służą osiągnięciu konkretnych celów. Sieci i organizacje dziecięce 
powinny systematycznie wnosić wkład w przygotowywanie krajowych dokumentów 
strategicznych i krajowych instrumentów planowania, takich jak dokumenty strategiczne 
dotyczące ograniczenia ubóstwa.

Wsparcie organizacji dziecięcych jest szczególnie potrzebne w sytuacjach niestabilności, 
w których młodzi ludzie są bardzo ważni dla pojednania i odbudowy. Ponadto w krajach 
partnerskich należy wspierać nauczycieli, pracowników opieki zdrowotnej i inne osoby, które 
codziennie pracują z dziećmi.

Przyczyny i zapobieganie 
Aby trwale poprawić sytuację dzieci, musimy skoncentrować się na podstawowych 
przyczynach naruszania ich praw. Oznacza to ograniczenie ubóstwa, zapewnienie wysokiej 
jakości edukacji i rozwiązanie problemu dyskryminacji. Osiągnięcie postępów w zakresie 
realizacji milenijnych celów rozwoju jest zatem kluczowym aspektem wszystkich naszych 
wysiłków mających na celu określenie, z jakimi niedogodnościami spotykają się dzieci. 
Z zadowoleniem należałoby przyjąć ponowienie przez UE zobowiązań w zakresie 
finansowania realizacji milenijnych celów rozwoju, lecz powinniśmy również dostrzec, że 
wiele państw członkowskich nie podejmuje zobowiązań dotyczących zaplanowanej pomocy 
budżetowej, które są niezbędne do osiągnięcia poziomów odniesienia ustalonych na 2010 r. 
W związku z aktualnym kryzysem finansowym można twierdzić, że w chwili obecnej 
osiągnięcie celów będzie prawdopodobnie trudniejsze niż kiedykolwiek. Z pewnością nie 
możemy jednak trwać bezczynnie, gdy wiemy, że co 3 sekundy umiera jedno dziecko, a co 
minutę przy porodzie umiera jedna kobieta.

Osiągnięcie milenijnego celu rozwoju nr 2 dotyczącego powszechnego nauczania na 
poziomie podstawowym ma zasadnicze znaczenie w wysiłkach zmierzających do 
zapobiegania naruszaniu praw dziecka. Edukacja pomaga zmniejszać ubóstwo i nierówności. 
Każdy rok nauki szkolnej oznacza wzrost zarobków kobiet i mężczyzn średnio o 10%.

Równość płci na wszystkich szczeblach nauczania to kluczowy aspekt realizacji milenijnego 
celu rozwoju nr 3. Dwie trzecie światowej ludności niepiśmiennej, której liczba wynosi 800 
milionów, stanowią kobiety i dziewczęta, które nie są uwzględniane przy inwestycjach 
w edukację lub wykonują prace polegające na przykład na zbieraniu drewna na opał lub 
noszeniu wody. Obecnie uważa się, że szczególnie edukacja kobiet jest inwestycją społeczną, 
która przynosi największe dochody na świecie. Kształcenie dziewcząt oznacza danie im 
znacznie większych szans na zarabianie na własne utrzymanie. Dziewczęta, który ukończyły 
szkołę podstawową, mają mniejsze szanse na zarażenie się HIV/AIDS i mają mniej dzieci, 

                                               
1 Konwencja o prawach dziecka, art. 12.
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które z kolei mają około dwukrotnie większe szanse na uodpornienie się i dożycie wieku 
dorosłego.

Wysokiej jakości edukacja musi być priorytetem w sytuacjach konfliktu i niestabilności: 
ponad połowa (37 milionów) z 72 milionów dzieci na świecie, które nie uczęszczają do 
szkoły, mieszka w niestabilnych państwach dotkniętych konfliktem. W państwach tych 
edukacja ma szczególne znaczenie, ponieważ wnosi w życie dzieci element normalności. 
W istotny sposób przyczynia się również do rozwiązania konfliktu i wsparcia ponownej 
integracji społeczeństw podzielonych wojną. Zobowiązania do udzielenia pomocy nie są 
jednak wystarczające, skoro na wsparcie edukacji przeznacza się jedynie 5% oficjalnej 
pomocy na rzecz rozwoju dla państw dotkniętych konfliktem.

Plan Komisji zakładający uwzględnienie edukacji w jej działaniach humanitarnych jest 
pozytywnym krokiem. Teraz ważne jest podniesienie świadomości personelu i opracowanie 
wytycznych operacyjnych przez DG ECHO, które zobowiązywałyby UE do uwzględniania 
kwestii edukacji we wszystkich działaniach humanitarnych, zgodnie z minimalnymi normami 
w zakresie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w długotrwałych kryzysach i na 
wczesnych etapach odbudowy opracowanymi przez sieć Inter Agency Network for Education 
in Emergencies (INEE). 

Realizacji działań priorytetowych wymienionych w planie działania Komisji, które 
koncentrują się na osiągnięciu „efektów końcowych”, musi towarzyszyć wzmocnienie 
środków zapobiegawczych. Na poziomie krajowym pierwszorzędne znaczenie ma wspieranie 
krajowych strategii i systemów ochrony dzieci, w tym przepisów prawnych, polityk i służb. 
Należy wspierać ministerstwa spraw społecznych i sprawiedliwości oraz organizacje ochrony 
dzieci, tak aby mogły identyfikować zagrożone dzieci i rodziny oraz zapewniać im pomoc 
zanim dzieci zostaną skrzywdzone. Na poziomie krajowym należy wspierać i wzmacniać 
metody pozwalające na ustalanie budżetów przyjaznych dla dzieci, mechanizmy 
monitorowania i sprawozdawczości służące dzieciom, organy koordynujące i niezależne 
instytucje, takie jak rzecznicy praw dziecka.

Priorytetem powinno być propagowanie powszechnej rejestracji urodzeń. Dziecko, które nie 
zostało zarejestrowane po urodzeniu, nie posiada prawa do oficjalnej tożsamości, uznawanego 
nazwiska, historii rodzinnej i narodowości. W drodze rejestracji każdemu dziecku nadawana 
jest odrębna, prawna tożsamość. Dzieci pozbawione takiej ochrony są bardziej narażone na 
wykorzystanie w charakterze siły roboczej, pobór do armii, wczesne małżeństwo itd. Bardzo 
duża większość nierejestrowanych dzieci rodzi się w krajach rozwijających się, z których 
jedna trzecia odnotowuje niższy niż 50% odsetek rejestracji urodzeń.

Instytucje 
Właściwe instytucje są konieczne, lecz nie jest to warunek wystarczający do powszechnego 
zagwarantowania realizacji polityki UE dotyczącej praw człowieka i dzieci. Ostatnie 
osiągnięcia na szczeblu UE są zachęcające,1 lecz struktura instytucjonalna jest nadal 
nieodpowiednia. Konieczne jest jasne określenie odpowiedzialności za realizację strategii UE 
na rzecz praw dziecka i stworzenie struktur ułatwiających koordynację.
                                               
1 Forum praw dziecka UE, międzywydziałowa grupa ds. praw dziecka i podgrupa ds. stosunków zewnętrznych, 
koordynator Komisji ds. praw dziecka, opracowanie zestawu narzędzi UNICEF-u i rozpoczęcie szkoleń 
z zakresu praw dziecka.
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Proponowana nieformalna grupa robocza zajmująca się prawami dziecka, w której skład mają 
wchodzić eksperci z państw członkowskich UE, powinna jak najszybciej podjąć prace. Grupa 
ta powinna także obserwować wprowadzanie w życie zaleceń zawartych w konkluzjach Rady 
i podawać informacje o konkretnych działaniach podejmowanych w krajach pilotażowych. 
Rutynowa i okresowa koordynacja powinna być obecna zarówno między różnymi grupami 
roboczymi Komisji zajmującymi się kwestiami dzieci, jak i w ramach silniejszej 
międzyinstytucjonalnej grupy ds. praw dziecka. Należy jak najszybciej rozpocząć 
zapowiedziane w konkluzjach Rady opracowanie i realizację planów, co pozwoli sprawdzić 
funkcjonowanie istniejących instytucji i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Należy zająć się kwestią DG Relex w Brukseli, w której sprawami dzieci zajmuje się jedynie 
pół pracownika. W rzeczywistości w każdym przedstawicielstwie UE powinna znajdować się 
osoba odpowiedzialna za prawa dziecka. Na szczeblu Rady widoczność i przewodnictwo 
mógłby zapewniać specjalny przedstawiciel UE ds. praw dziecka posiadający wiedzę 
i doświadczenie w tej dziedzinie. Oprócz specjalistów należy przeszkolić cały personel 
Komisji, który powinien otrzymać wytyczne dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu 
praw dziecka oraz skutków, które na prawa dziecka mogą wywierać różnego rodzaju 
programy.

Instrumenty i procedury
Włączanie kwestii praw dziecka do głównego nurtu polityki jest bardzo dobrym założeniem, 
lecz przy braku jasnych procesów ustalone cele nie zostaną osiągnięte. Przedstawiciele 
organizacji ochrony dzieci powinni brać udział w dyskusjach na temat programowania, 
a społeczne grupy doradcze i agendy ONZ powinny wnosić wiedzę techniczną. Krajowe 
i tematyczne dokumenty strategiczne powinny zawierać wytyczne dotyczące poszczególnych 
priorytetowych sektorów zajmujących się problematyką praw dziecka, które określałyby, jak 
można włączyć prawa dziecka do głównego nurtu polityki, oraz podawały odpowiednie 
źródła danych i wskaźniki. W realizacji operacji wsparcia budżetowego, także 
w wykonywaniu umów dotyczących milenijnych celów rozwoju, należy uwzględnić 
konkretne cele i wskaźniki dotyczące dzieci. W związku z tym pozytywny jest fakt, że 
Komisja zamierza zachęcić kraje partnerskie do stworzenia krajowych planów działania na 
rzecz dzieci zawierających wyraźne poziomy odniesienia, wymierne cele, terminy 
i mechanizmy przeglądu.

Średniookresowy przegląd krajowych dokumentów strategicznych dotyczących instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) oraz krajowych dokumentów 
strategicznych dotyczących AKP powinien być wykorzystywany jako okazja nie tylko do 
dokładnej analizy sytuacji w zakresie przestrzegania praw dziecka, lecz również do 
systematycznych przeglądów dotychczasowych osiągnięć. W razie potrzeby krajowe 
dokumenty strategiczne i tematyczne dokumenty strategiczne powinny być dostosowywane 
zgodnie z zasadami odpowiedzialności lokalnej i w taki sposób, aby zapewnić udział dzieci 
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Inwestycje 
Bardzo ważne jest, by Komisja nie miała żadnych wątpliwości co do sposobu przełożenia 
podjętych zobowiązań na przewidywalne, długoterminowe programowanie i zobowiązania 
finansowe. Może zaistnieć konieczność opracowania specjalnych programów dotyczących 
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dzieci w ramach programów geograficznych realizowanych za pomocą DCI – co może 
dotyczyć sektorów, które nie są uznane za priorytetowe – oraz za pomocą EFR. Komisja 
powinna opublikować informacje dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób fundusze zostały 
wykorzystane do wsparcia realizacji milenijnych celów rozwoju ukierunkowanych na dzieci, 
w taki sam sposób jak ma to miejsce w przypadku płci w atlasie donatorów z 2008 r. 
Narzędzia i procedury finansowe powinny zostać „uelastycznione”, aby umożliwić podjęcie 
szybkich, lecz zrównoważonych działań w ramach programów dotyczących praw i potrzeb 
dzieci.

Spójność polityki na rzecz dzieci
Istnieją dziedziny polityki UE, które wywierają bezpośrednie skutki na dzieci, lecz nie zostały 
wymienione w komunikacie – na przykład migracja i reforma systemu bezpieczeństwa. 
Oprócz tego, że potrzebujemy spójności polityk między różnymi sektorami (wspierającymi te 
same cele), musimy również dopilnować, by dziedziny polityki „nie szkodziły” sobie 
nawzajem.

Przy dokonywaniu ocen wpływu, jak np. w przypadku handlu, dzieci nie należy traktować 
tak, jakby były one osobami dorosłymi.

Zadania Parlamentu
Działania Parlamentu w zakresie monitorowania realizacji zobowiązań UE dotyczących 
dzieci muszą być bardziej skoordynowane i systematyczne. Roczne sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego w sprawie praw człowieka powinno zawierać wyodrębnioną część 
przedstawiającą analizę poziomu zaangażowania w kwestie praw dziecka. Każda z komisji 
parlamentarnych powinna wyznaczyć jednego członka do obserwacji kwestii praw dziecka, 
który byłby punktem kontaktowym. Można byłoby zorganizować sesje szkoleniowe dla 
parlamentarzystów, aby zgromadzić niezbędną wiedzę.

Parlamentarzyści uczestniczący we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym i 
reprezentujący AKP i Parlament Europejski powinni nadal wykorzystywać istniejące 
inicjatywy w zakresie uczestnictwa i angażowania dzieci poprzez zapraszanie organizacji 
dziecięcych z kraju organizującego zgromadzenie. Podobne środki powinien podjąć Eurolat. 
Innym rozwiązaniem jest utworzenie platformy młodzieży państw UE i Afryki, która 
mogłaby wnieść wkład we wspólne plany działania UE i Afryki oraz przyczynić się do 
utworzenia platformy młodzieży Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Parlament Europejski odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu strategii i programów 
dzięki swojemu prawu kontroli demokratycznej. Komisje powinny opracować wspólne 
wytyczne dotyczące analizy wniosków Komisji, aby zapewnić uwzględnianie kwestii praw 
dziecka w uwagach i wnioskach Parlamentu.

Należy bardziej zaangażować i wesprzeć parlamenty krajowe w krajach rozwijających się. Ich 
analiza programów (a w przypadku AKP – krajowych i regionalnych dokumentów 
strategicznych) będzie stanowić istotną część wysiłków mających na celu odpowiednio 
priorytetowe traktowanie praw i interesów dzieci przez ich rządy.
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