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„Nu există responsabilitate mai sacră decât aceea pe care omenirea o are faţă de copii. Nu 
există datorie mai importantă decât aceea de a se asigura că drepturile acestora sunt 
respectate, că bunăstarea acestora este protejată şi că în viaţa lor nu există sentimentul de 
frică, precum şi faptul că aceştia cresc în pace.” (Kofi Annan1)

Introducere
Declaraţia mileniului adoptată în 2000 reprezintă mecanismul nostru de schimbare şi 
subliniază valorile noastre comune şi aspiraţiile noastre comune. Cu toate acestea, ştim că 
pentru jumătate dintre cele două miliarde de copii2 realitatea este cu totul diferită şi ştim că 
obiectivele stabilite prin Convenţia privind Drepturile Copilului adoptată de Adunarea 
Generală a ONU în 1989 rămân neîndeplinite.

Există diferenţe globale frapante, ilustrate în mod clar de faptul că, deşi decesele în rândul 
copiilor sunt în scădere peste tot în lume, dintre cele 62 de ţări în care nu se înregistrează 
niciun progres sau se înregistrează progrese insuficiente în realizarea ODM 4 privind 
supravieţuirea copilului, aproximativ 75% sunt în Africa. În fiecare zi, 30 000 de copii mor 
înainte de a împlini vârsta de cincisprezece ani, când măsuri simple, la îndemână, le-ar fi 
putut salva viaţa. Ţinând seama de tendinţele actuale, obiectivul ODM de a reduce decesele în 
rândul copiilor cu două treimi nu va fi atins până în 2045.

În multe ţări virusul HIV a inversat scăderile anterior înregistrate privind mortalitatea la copii, 
iar actuala criză a preţurilor la produsele alimentare va exacerba şi pe mai departe această 
situaţie, deoarece malnutriţia este deja cauza pentru o treime din decesele înregistrate la copii.
Atunci când fetele a căror creştere a fost afectată se maturizează, acestea sunt mai mult 
expuse bolilor şi, ca urmare, prezintă complicaţii la naştere. Eliminarea unor astfel de 
deficienţe prin îmbunătăţirea supravieţuirii şi A educaţiei copiilor poate intensifica în mod 
semnificativ creşterea economică şi poate reduce inegalitatea.

Perspectivele copiilor merită şi necesită atenţie. Aceştia ne spun ei înşişi că vor să fie 
consultaţi şi că vor ca opiniile şi perspectivele lor, precum şi speranţele şi visele lor să facă 
parte din eforturile depuse în vederea construirii unei lumi demne pentru copii. Pe măsură ce 
lucrăm în vederea îndeplinirii ODM-urilor, trebuie să acordăm mai multă atenţie, în cadrul 
strategiilor noastre, iniţiativelor şi priorităţilor de finanţare, acelor priorităţi care sunt stabilite 
de copii pentru copii.

După cum a spus Khairul Azri în vârstă de 17 ani la Sesiunea specială a ONU privind copii, 
„Adulţii nu înţeleg esenţialul. Când se consideră că un copil este destul de priceput pentru a 
participa şi a-şi aduce contribuţia în mod activ? Dacă nu le daţi şansa de a participa, nu vor 
dobândi abilităţile. Daţi-ne şansa devreme şi veţi vedea cum zburăm.”

O componentă cheie a tuturor eforturilor noastre privind drepturile copiilor va consta în a se 
asigura că există angajament politic faţă de copii la cel mai înalt nivel. UE trebuie ca, în 
cadrul parteneriatelor cu ţările în curs de dezvoltare, să influenţeze politica publică în vederea 
salvării vieţii copiilor prin încurajarea investiţiilor în apă curată, sistemul sanitar, educaţia 
                                               
1 Statul Copiilor Lumii, 2000
2 Articolul 1 din Convenţia ONU privind drepturile copiilor defineşte copilul ca fiind o persoană cu vârsta sub 
18 ani: „În sensul prezentei Convenţii, prin copil se înţelege orice fiinţă umană cu vârsta sub 18 ani în afară de 
cazul în care în conformitate cu legislaţia aplicabilă în cazul copiilor, majoratul este atins mai devreme.”
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femeilor şi a fetelor, precum şi sănătatea copiilor şi nutriţia acestora.

Toate instituţiile UE au meritul de a fi acordat o importanţă crescândă necesităţii de a se 
asigura că drepturile copiilor sunt prezente şi sunt recunoscute în cadrul politicilor şi 
programelor relevante. Tratatul de reformă semnat la Lisabona cuprinde mai multe referinţe la 
necesitatea de a ţine seama de interesul suprem al copilului1 în conformitate cu Convenţia 
ONU privind drepturile copiilor. Orientările Consiliului privind promovarea şi protecţia 
drepturilor copiilor, Comunicarea Comisiei „Către o strategie europeană privind drepturile 
copiilor”, precum şi Orientările privind copiii afectaţi de conflictele armate şi versiunile 
actualizate ale acestora reprezintă elemente constructive importante pentru o strategie UE de 
sine stătătoare, actualmente în pregătire. Comunicarea „Copiii ocupă un loc special în 
acţiunile externe ale Uniunii Europene” şi concluziile Consiliului privind „Promovarea şi 
protecţia drepturilor copiilor în acţiunile externe ale Uniunii Europene – dezvoltarea şi 
dimensiunile umanitare” reprezintă etape către o politică eficientă şi cuprinzătoare pentru 
copiii din ţările terţe.

Există un consens larg şi încurajator privind modul de realizare a progresului. Pentru UE, 
provocarea constă acum în a se asigura că respectivele angajamente de protejare şi promovare 
a drepturilor copiilor sunt puse în aplicare. Trebuie să ne concentrăm asupra punerii în 
aplicare – şi asupra căror instituţii, procese şi investiţii sunt necesare dacă dorim să 
identificăm acel loc special pe care trebuie să îl ocupe copii.

Copiii în calitate de titulari de drepturi
Principiile directoare propuse în Planul de acţiune al Comisiei privind drepturile copiilor în 
cadrul acţiunilor externe sunt încurajatoare şi cuprind o abordare holistică şi coerentă cu 
privire la drepturile copiilor, respectul pentru opiniile copiilor şi adolescenţilor, egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, precum şi responsabilitatea locală. Cu toate acestea, în timp ce 
salutăm referinţele la munca depusă de copii, traficul de copii, copiii afectaţi de conflictele 
armate şi toate formele de violenţă împotriva copiilor, inclusiv exploatarea sexuală şi 
practicile tradiţionale dăunătoare, regretăm că aceste priorităţi nu au fost identificate pe baza 
unei abordări corespunzătoare privind drepturile copiilor.

UE trebuie să înceapă o analiză amănunţită privind drepturile copiilor, pe baza căreia putem 
să determinăm acţiunile prioritare. Şi acest lucru ar trebui întreprins după revizuirea sau 
adoptarea documentelor strategice naţionale, regionale şi tematice. O abordare pe baza 
drepturilor trebuie să schimbe şi modul în care abordăm acţiunile prioritare. De exemplu, 
Comisia trebuie să ţină seama de cerinţele dreptului la educaţie în elaborarea programelor 
privind educaţia, precum şi de dreptul la sănătate în elaborarea programelor privind sănătatea, 
asigurându-se că şi cei mai marginalizaţi copii – inclusiv copiii cu handicap şi orfanii – au 
acces echitabil la sănătate, educaţie, bunăstare şi servicii juridice. Este semnificativ faptul că 
orientările Consiliului privind drepturile omului recomandă ca drepturile copiilor să fie 
incluse în dialogul politic, discuţiile cu privire la politici şi sectoare.

Documentele Comisiei şi ale Consiliului recunosc dreptul copiilor de a se ţine seama de 
opiniile lor2, cu toate acestea pentru a fundamenta acest lucru şi pentru a se asigura că există 

                                               
1 Articolele 3 şi 24 din Tratatul de la Lisabona
2 Articolul 12 CRC
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resursele necesare şi că se iau măsuri în acest sens trebuie să vedem iniţiative noi în ţările 
partenere şi la nivelul UE. Trebuie să existe un volum de formare profesională mai mare şi o 
pregătire perfecţionată a personalului UE, în special cu privire la modul în care să se 
gestioneze în mod eficient şi sigur participarea copiilor. Participarea copiilor ar trebui să 
înceapă de la nivel local, iar atunci când se iau decizii privind finanţarea, Comisia ar trebui să 
acorde prioritate proiectelor privind participarea copiilor care dezvoltă sau sprijină reţelele 
existente. Există un semn de întrebare asupra faptului dacă reuniunile extinse, unilaterale sunt 
într-adevăr de folos. Reţelele şi organizaţiile de copii ar trebui să îşi aducă în mod sistematic 
contribuţia cu privire la documentele strategice naţionale şi a instrumentelor de planificare 
naţională, cum ar fi documentele strategice privind reducerea sărăciei.

Sprijinul adus organizaţiilor de copii este necesar în mod special în situaţii de fragilitate, când 
tinerii sunt cruciali pentru reconciliere şi reconstrucţie. În plus, în ţările partenere ar trebui 
acordat sprijin profesorilor, lucrătorilor din domeniul sănătăţii şi altor persoane care lucrează 
zilnic cu copiii.

Cauze şi prevenire
În vederea realizării unor îmbunătăţiri durabile pentru copii, trebuie să ne concentrăm asupra 
cauzelor profunde ale încălcării drepturilor copiilor. Acest lucru înseamnă reducerea sărăciei, 
asigurarea unei educaţii de calitate şi rezolvarea discriminării. De aceea, realizarea de 
progrese privind ODM-urile reprezintă o activitate cheie pentru toate eforturile noastre de a 
identifica dezavantajele cu care se confruntă copiii. Ar trebui să salutăm angajamentele 
repetate ale UE de a finanţa ODM-urile şi, pe de altă parte, să recunoaştem faptul că mai 
multe state membre nu îşi iau angajamentele necesare în legătură cu ajutorul bugetar 
programat, astfel încât să respecte valorile de referinţă din 2010. Ţinând seama de criza 
financiară actuală, unii ar putea susţine că atingerea obiectivelor pare acum mai dificilă ca 
niciodată. Cu toate acestea, desigur că nu putem rămâne indiferenţi atunci când ştim că la 
fiecare 3 secunde moare un copil sau că în fiecare minut moare o femeie care naşte.

Îndeplinirea ODM 2 privind accesul universal la educaţia primară reprezintă un factor central 
pentru eforturile de a preveni încălcarea drepturilor copiilor. Educaţia ajută la reducerea 
sărăciei şi a inegalităţii. Fiecare an de şcolarizare duce la creşterea salariilor câştigate de femei 
şi bărbaţi în medie cu 10 la sută.

Paritatea bărbaţi/femei pentru toate nivelurile educaţiei reprezintă un obiectiv cheie al ODM 
3. Două treimi dintre cei 800 de milioane de analfabeţi sunt femei şi copii care pur şi simplu 
nu sunt incluşi în investiţiile efectuate în domeniul educaţiei sau care execută munci grele, 
cum ar fi să adune lemn de foc sau apă. Se recunoaşte că în special educaţia femeilor 
reprezintă singurul şi cel mai mare beneficiu al investiţiilor sociale mondiale la ora actuală.
Educarea fetelor înseamnă să li se ofere acestora o şansă mult mai bună de a-şi câştiga 
existenţa. O fată care şi-a încheiat educaţia primară are mai puţine şanse de a contracta boala 
SIDA provocată de virusul HIV şi are mai puţini copii care la rândul lor au în linii mari şanse 
duble de a fi imuni şi de a trăi până la vârsta adultă.

Educaţia de calitate trebuie să reprezinte o prioritate în situaţii de conflict şi de fragilitate:
dintre cele 72 de milioane de copii care nu merg la şcoală pe plan mondial, peste jumătate 
dintre aceştia (37 de milioane) trăiesc în state fragile afectate de război. În aceste state, 
educaţia este în mod special importantă, deoarece aduce un element de normalitate în viaţa 
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copiilor. Acest aspect reprezintă şi un important element de depăşire a conflictului şi de 
promovare a reintegrării în cadrul societăţilor sfâşiate de război. Dar angajamentele privind 
ajutorul sunt încă insuficiente, cu numai 5% din ODA pentru statele afectate de conflict în 
vederea sprijinirii educaţiei.

Planul Comisiei de a aborda problema educaţiei în ceea ce priveşte operaţiunile de ajutor 
umanitar reprezintă un progres binevenit. Acum este importantă sensibilizarea personalului şi 
dezvoltarea unor orientări operaţionale în cadrul ECHO prin care UE să se angajeze să 
includă educaţia în fiecare răspuns umanitar şi în conformitate cu normele minime de educaţie 
în situaţii de urgenţă, de criză şi de reconstrucţie urgentă INEE.

Alături de acţiunile prioritare enumerate în planul de acţiune al Comisiei, care se concentrează 
asupra identificării „efectelor finale”, trebuie să fie consolidate şi măsuri preventive. La nivel 
naţional, este crucial să se promoveze strategiile şi sistemele naţionale privind protecţia 
copiilor, care cuprind legislaţie, politici şi servicii. Ministerele de asigurări sociale şi de 
justiţie, precum şi reţelele de protecţia copiilor ar trebui să fie sprijinite astfel încât să îi poată 
identifica pe copiii şi familiile expuse riscului şi să le poată asigura acestora servicii de ajutor 
înainte de vătămarea copiilor. Trebuie să fie sprijinite şi consolidate metodele pentru 
stabilirea bugetului pentru sprijinirea copiilor, mecanismele de monitorizare şi raportare 
pentru copii, organismele de coordonare, precum şi instituţiile independente cum ar fi 
mediatorii pentru copii, de la nivel naţional.

Promovarea înregistrării universale a naşterilor ar trebui să fie o prioritate. Unui copil care nu 
este înregistrat la naştere i se neagă dreptul la o identitate oficială, la un nume recunoscut, la o 
descendenţă familială şi la naţionalitate. Înregistrarea conferă o identitate distinctă pentru 
fiecare copil. Copiii care nu dispun de această protecţie sunt mai vulnerabili în faţa muncii în 
rândul copiilor, a înrolării în armată, a căsătoriei timpurii etc. Marea majoritate a copiilor 
neînregistraţi se nasc în ţările în curs de dezvoltare, dintre care o treime au o rată a 
înregistrării de mai puţin de 50%.

Instituţii
Instituţiile corespunzătoare sunt o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru asigurarea în 
mod mai general a punerii în aplicare a drepturilor omului şi a politicii privind copii în cadrul 
UE. Dezvoltările recente de la nivelul UE au fost încurajatoare,1 dar arhitectura instituţională 
rămâne necorespunzătoare. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a strategiei UE 
privind drepturile copiilor trebuie să fie definită în mod clar, iar structurile trebuie să fie 
dezvoltate în vederea facilitării coordonării.

Grupul neoficial propus de lucru al experţilor din statele membre ale UE pentru drepturile 
copiilor ar trebui să-şi înceapă activitatea cât mai curând posibil. Grupul ar trebui să 
urmărească şi punerea în aplicare a concluziilor Consiliului şi a raportului privind măsurile 
specifice luate în ţările pilot. Ar trebui să se desfăşoare o coordonare de rutină şi periodică 
între diversele grupuri de lucru ale Consiliului pentru problemele copiilor şi în cadrul unui 
grup interinstituţional consolidat pentru drepturile copiilor. Planificarea şi punerea în aplicare 
a exerciţiilor în ţările pilot, anunţate în concluziile Consiliului ar trebui să înceapă cât mai 
                                               
1 Forumul EU privind drepturile copilului, Grupul interservicii privind drepturile copiilor cu un subgrup privind 
relaţiile externe, Coordonatorul Comisiei pentru drepturile copiilor, dezvoltarea pachetului de măsuri UNICEF şi 
iniţierea procesului de formare privind drepturile copilului
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curând posibil pentru a testa instituţiile existente şi pentru a oferi lecţii de studiu.

Ar trebui să se abordeze faptul că DG Relex din Bruxelles are numai 0,5 persoane angajate 
pentru problemele copiilor. Într-adevăr, ar trebui să mai fie o persoană care răspunde de 
drepturile copilului în fiecare delegaţie UE. La nivelul Consiliului, un reprezentant special UE 
pentru drepturile copiilor, cu experienţă şi cunoştinţe în domeniu, ar putea asigura vizibilitate 
şi conducere. În afară de specialişti, întregul personal al Comisiei ar trebui să fie instruit şi ar 
trebui să primească note de orientare în legătură cu problemele relevante privind drepturile 
copiilor, precum şi în legătură cu potenţialele impacturi ale diverselor tipuri de programe 
privind drepturile copiilor.

Instrumente şi proceduri
Integrarea este un obiectiv foarte bun, dar dacă nu este un proces clar, obiectivele enunţate nu 
vor fi atinse. Reprezentanţii reţelelor de protecţie a copilului ar trebui să fie invitaţi la 
discuţiile privind programarea, iar grupurile consultative din cadrul societăţii civile şi 
agenţiile ONU ar trebui să-şi aducă contribuţia oferind expertiză tehnică. În documentele 
strategice naţionale şi tematice ar trebui emise note orientative pentru fiecare dintre sectoarele 
cheie focale care identifică problemele privind drepturile copiilor, identificând modul în care 
drepturile copiilor pot fi integrate, precum şi surse de date relevante şi indicatori relevanţi. În 
operaţiunile de sprijin bugetar, inclusiv contractele ODM, ar trebui să fie incluse obiective 
specifice şi indicatori privind copiii. În această privinţă, salutăm intenţia Comisiei de a 
încuraja ţările partenere să creeze planuri de măsuri naţionale pentru copii, cu valori de 
referinţă clare, obiective măsurabile şi termene şi mecanisme de revizuire.

Revizuirea de la jumătatea perioadei a documentelor strategice naţionale DCI şi a 
documentelor strategice naţionale ACP ar trebui să fie folosită ca o oportunitate nu numai 
pentru o analiză situaţională amănunţită privind drepturile copilului, ci şi pentru revizuiri 
sistematice ale realizărilor de până acum. Acolo unde este necesar, documentele strategice 
naţionale şi documentele strategice tematice ar trebui să fie adaptate, în conformitate cu 
principiile responsabilităţii locale, precum şi pentru a asigura participarea copiilor şi a 
organizaţiilor societăţii civile.

Investiţie
Este esenţial pentru Comisie să înţeleagă în mod clar cum să traducă angajamentele asumate 
în angajamente previzibile şi pe termen lung privind programarea şi finanţarea. Poate fi 
necesară existenţa unor programe specifice privind copiii în temeiul programelor geografice 
DCI, posibil în cadrul sectoarelor nefocale, precum şi în temeiul EDF. Comisia ar trebui să 
publice o trecere în revistă a locurilor şi a modalităţilor în care au fost folosite fondurile în 
vederea sprijinirii ODM-urilor specifice – în acelaşi mod în care acest lucru a fost realizat 
pentru gen în cadrul atlasului finanţatorilor din 2008. Instrumentele şi procedurile financiare 
ar trebui să devină „mai flexibile” pentru a oferi răspunsuri rapide, dar totuşi de durată pentru 
programele care se referă la drepturile şi nevoile copiilor.

Coerenţa politicii pentru copii
Există zone ale politicii UE care au efect direct asupra copiilor şi care nu sunt menţionate în 
Comunicare – de exemplu imigraţia şi reforma sectorului de securitate. Nu numai că avem 
nevoie de o coerenţă politică între diferitele sectoare (toate sprijinind aceleaşi obiective), dar 
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trebuie să ne şi asigurăm că o anumită zonă politică „nu afectează” altă zonă politică.

Atunci când se efectuează evaluări ale impactului – cum ar fi asupra comerţului, copii nu ar 
trebui să fie luaţi în considerare ca şi când ar fi la fel cu adulţii.

Roluri parlamentare
Parlamentul trebuie să joace un rol mai coordonat, mai sistematic în monitorizarea 
angajamentelor UE privind copiii. Raportul anual al Parlamentului European privind 
drepturile copilului ar trebui să cuprindă o secţiune clară care analizează nivelul de angajare 
faţă de drepturile copiilor. Fiecare dintre comitetele parlamentare ar trebui să numească un 
membru care să urmărească drepturile copiilor şi acesta ar fi o persoană de contact. Ar putea 
fi organizate sesiuni de formare profesională pentru parlamentari în vederea creării expertizei 
necesare.

Parlamentarii care participă la Adunarea Parlamentară Paritară şi care reprezintă ACP şi 
Parlamentul European ar trebui să continue procesul de dezvoltare pe baza iniţiativelor 
existente privind participarea şi implicarea copiilor, invitând organizaţiile de copii ale ţării 
gazdă. Eurolat ar trebui să ia măsuri similare. O altă posibilitate este crearea unei platforme a 
UE pentru tineretul din Africa care ar putea contribui la planurile de măsuri comune UE-
Africa, precum şi o platformă a tineretului a Adunării Parlamentare Paritare.

Parlamentul European joacă un rol crescând în conturarea strategiilor şi a programelor prin 
intermediul dreptului său de control democratic. Comitetele ar trebui să stabilească orientări 
comune în vederea analizării propunerilor Comisiei pentru a se asigura că problemele privind 
drepturile copilului sunt luate în considerare în comentariile Parlamentului şi în concluziile 
acestuia.

Ar trebui să se intensifice angajamentul şi sprijinirea parlamentelor naţionale din ţările în curs 
de dezvoltare. Controlul acestora asupra programelor (şi în cazul ACP, al documentelor 
strategice naţionale şi regionale) va asigura o componentă esenţială a eforturilor de garantare 
a faptului că guvernele respective acordă prioritatea corespunzătoare drepturilor şi intereselor 
copiilor.


	747851ro.doc

