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„Neexistuje posvätnejšia dôvera než tá, ktorú má svet voči deťom.  Neexistuje dôležitejšia 
povinnosť než povinnosť zabezpečiť rešpektovanie ich práv, ochrániť ich blaho, oslobodiť ich 
životy od strachu a núdze a vyrastanie v mieri.“ (Kofi Annan1)

Úvod
Deklarácia milénia, ktorá bola schválená v roku 2000, predstavuje plán zmien a podčiarkuje 
naše spoločné hodnoty a naše spoločné túžby. Ale vieme, že pre polovicu dvoch miliard2 detí 
na svete je realita veľmi odlišná a taktiež vieme, že ciele, uvedené v Dohoda o právach 
dieťaťa, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1989, zostávajú nenaplnené.

Existujú očividné globálne rozdiely, jasne ilustrované skutočnosťou, že aj keď úmrtnosť detí 
v celosvetovom merítku klesá, zo 62 krajín, ktoré nenapredujú alebo napredujú nedostatočne 
smerom k MDG 4 o ochrane života detí, skoro 75 % sa nachádza v Afrike. Každý deň 
zomiera 30 000 detí ešte pred dosiahnutím piateho roku života a tieto životy by bolo možné 
zachrániť jednoduchými, dostupnými prostriedkami. Pokiaľ budú pokračovať súčasné trendy, 
cieľ MDG znížiť úmrtnosť detí o dve tretiny bude dosiahnutý až v roku 2045.

V mnohých krajinách HIV zvrátilo predtým zaznamenaný pokles v úmrtnosti detí a súčasná 
potravinová kríza túto situáciu ešte zhorší, hoci podvýživa je už v súčasnosti príčinou tretiny 
prípadov úmrtia detí. Keď zakrpatené dievčatá vyrastajú, sú náchylnejšie k chorobám 
a napokon majú problémy s pôrodom. Odvrátenie takýchto nedostatkov lepšou ochranou 
života detí a vzdelávaním môže značne zvýšiť hospodársky rast a znížiť nerovnosť.

Perspektívy detí si zaslúžia pozornosť a aj ju potrebujú. Samé nám hovoria, že chcú s nami 
konzultovať a že chcú, aby ich názory a hľadiská, a ich nádeje a sny, boli súčasťou snahy 
vybudovať svet, ktorý bude deťom vyhovovať. V čase, keď sa snažíme naplniť MDG, 
musíme v rámci všetkých našich priorít stratégií, iniciatív a financovania, venovať viac 
pozornosti tým prioritám, ktoré stanovujú deti pre deti.

Ako povedal 17-ročný Khairul Azri na Zvláštnom zasadnutí OSN o deťoch: „Dospelým uniká 
pointa. Kedy sa dieťa považuje za dostatočne skúsené na to, aby sa mohlo aktívne zapájať 
a prispievať? Ak im nedáte príležitosť zapojiť sa, nezískajú skúsenosti. Dajte nám príležitosť 
čo najskôr a uvidíte, čo dokážeme.“

Kľúčová zložka všetkého nášho úsilia ohľadom práv detí bude zabezpečovať politický 
záväzok voči deťom na najvyššej úrovni. EÚ musí v rámci svojho partnerstva s rozvojovými 
krajinami ovplyvňovať verejnú politiku s cieľom chrániť životy detí prostredníctvom vyšších 
investícií do čistej vody, hygieny, vzdelávania žien a dievčat a do zdravia a výživy detí.

Všetky inštitúcie EÚ chvályhodne kladú čoraz väčší dôraz na potrebu zabezpečenia toho, aby 
práva detí boli prezentované a uznané v relevantných politikách a programoch. Reformná 
zmluva, podpísaná v Lisabone, obsahuje niekoľko odvolaní na potrebu zváženia najlepších 
záujmov detí3 v súlade s Dohovor OSN o právach dieťaťa. Smernice Rady o presadzovaní 

                                               
1 Situácia detí vo svete, 2000
2 Článok 1 Dohovor OSN o právach dieťaťa definuje dieťa ako osobu mladšiu 18 rokov: „Pre účely tohto 
dohovoru je dieťa každou ľudskou bytosťou mladšou než 18 rokov, pokiaľ podľa zákona, vzťahujúceho sa na 
dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.“
3 Články 3 a 24  Lisabonskej zmluvy 
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a ochrane práv dieťaťa, oznámenie Komisie „Smerom k stratégii EÚ ohľadom práv dieťaťa“ 
a smernice o deťoch postihnutých ozbrojenými konfliktami a ich aktualizácie sú dôležitými 
stavebnými kameňmi rozvinutej stratégie EÚ, ktorá sa v súčasnosti pripravuje. Oznámenie o 
„Osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ“ a závery Rady o 
„Presadzovaní a ochrane práv dieťaťa v rámci vonkajších akcií Európskej únie – rozvojové 
a humanitárne rozmery“ prichádzajú ako vítané kroky smerom k účinnej a komplexnej 
politike pre deti v tretích krajinách.

Dosiahli sme široký a povzbudivý konsenzus o tom, ako napredovať. V súčasnosti bude pre 
EÚ výzvou zabezpečiť to, aby tieto záväzky v súvislosti s ochranou a presadzovaním práv 
detí boli zavedené do praxe. Je potrebné zamerať sa na implementáciu – a na to, ktoré 
inštitúcie, procesy a investície sú potrebné, ak chceme identifikovať toto osobitné postavenie 
detí.

Deti ako nositelia práv
Riadiace princípy, navrhnuté v  Akčnom pláne Komisie o právach detí v rámci vonkajšej 
činnosti, sú povzbudzujúce a obsahujú holistický a premyslený prístup k právam detí, 
rešpektovanie názorov detí a mladistvých, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a lokálne
vlastníctvo. Avšak, zatiaľ čo vítame odkazy na prácu detí, obchodovanie s deťmi, na deti 
postihnuté ozbrojeným konfliktom a na všetky formy násilia páchaného na deťoch, vrátane 
sexuálneho zneužívania a škodlivých tradičných praktík, musíme taktiež prejaviť ľútosť 
s tým, že tieto priority neboli identifikované na základe správneho prístupu založeného na 
právach detí. 

EÚ musí začať s podrobnou analýzou práv detí, na základe ktorej dokážeme zvoliť prioritné 
akcie. K tomuto by malo dôjsť v čase schvaľovania a revízie dokumentov o stratégii krajiny, 
o stratégii regiónu a tematických strategických dokumentov. Prístup založený na práve musí 
taktiež zmeniť spôsob, akým pristupujeme k prioritným akciám. Napríklad, Komisia musí vo 
vzdelávacom programe vziať do úvahy požiadavky práva na vzdelanie a v programe zdravia 
musí zohľadniť právo na zdravie, čim zabezpečí to, že aj tá najignorovanejšia skupina detí –
vrátane postihnutých detí a sirôt – bude mať rovnaký prístup k zdraviu, vzdelávaniu, 
blahobytu a k súdom. Je dôležité, aby smernice Rady o ľudských právach skutočne odporučili 
zahrnúť práva detí do politického dialógu a diskusií o politike a sektoroch.

Dokumenty Komisie a Rady uznávajú právo detí na to, aby sa ich názory brali do úvahy1, ale 
na to, aby sa tomuto dala podstata a aby sa zabezpečila dostupnosť zdrojov a podniknutie 
krokov, musíme vidieť nové iniciatívy v partnerských krajinách a na úrovni EÚ. Je potrebné 
zabezpečiť častejšie a lepšie školenia pre pracovníkov EÚ, predovšetkým o tom, ako riadiť 
účinnú a bezpečnú účasť detí. Účasť detí by mala začať na lokálnej úrovni a počas 
rozhodovania o financovaní by Komisia mala uprednostňovať tie projekty účasti detí, ktoré 
budujú alebo podporujú existujúce siete. Je otázne, či veľké, jednorazové stretnutia slúžia 
hodnotnému účelu. Siete a organizácie detí by mali systematicky prispievať k dokumentom 
o stratégii krajiny a k národným plánovacím nástrojom, ako napríklad dokumenty o stratégii 
boja proti chudobe.

                                               
1CRC článok 12
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Organizácie detí musia byť podporované predovšetkým v citlivých situáciách, kedy sú mladí 
ľudia kľúčoví v rámci procesu zmierovania a obnovy. Okrem toho by sa v partnerských 
krajinách mali podporovať učitelia, zdravotnícki pracovníci a iní pracovníci, ktorí 
dennodenne s deťmi pracujú. 

Príčiny a prevencia
Aby bolo možné dosiahnuť udržateľné zlepšenie situácie pre deti, musíme sa zamerať na 
hlavné príčiny porušovania práv detí. To znamená boj proti chudobe, poskytovanie kvalitného 
vzdelávania a riešenie diskriminácie. Napredovanie v rámci MDG je preto kľúčovou 
činnosťou v našom úsilí identifikovať nevýhody, ktorým deti čelia. Mali by sme privítať 
opakujúce sa záväzky EÚ financovať MDG, ale taktiež by sme mali uznať skutočnosť, že 
mnoho členských štátov si neplní záväzky ohľadom plánovanej rozpočtovej pomoci s cieľom 
dosiahnuť kritériá stanovené pre rok 2010. Vo svetle súčasnej finančnej krízy by niekto 
mohol tvrdiť, že dosiahnutie cieľov bude pravdepodobne ťažšie ako kedykoľvek predtým. 
Avšak, istotne nemôžeme len tak čakať, keď vieme, že každé 3 sekundy zomiera dieťa alebo 
že každú minútu zomiera žena pri pôrode.

Dosiahnutie MDG 2 o všeobecnom základnom vzdelaní je základom úsilia o predchádzanie 
porušovania práv detí. Vzdelanie pomáha v boji proti chudobe a nerovnosti. Každý rok 
výučby zvyšuje mzdy žien a mužov v priemer o 10 percent. 

Rovnosť pohlaví pre všetky úrovne vzdelávania je kľúčovým cieľom MDG 3. Dve tretiny 
z 800 miliónov negramotných ľudí na celom svete predstavujú ženy a dievčatá, ktoré 
jednoducho nie sú zahrnuté do investícií smerujúcich do vzdelávania alebo ťažko pracujú, 
napríklad zbierajú drevo na oheň a nosia vodu. Predovšetkým vzdelávanie žien sa v dnešnom 
svete považuje za sociálnu investíciu s najvyššou návratnosťou. Vzdelávanie dievčat znamená 
dávať im lepšiu šancu zarobiť si na živobytie. U dievčaťa, ktoré ukončilo základné vzdelanie 
je menšia pravdepodobnosť nákazy HIV Aids a taktiež má menej detí, u ktorých je 
dvojnásobná pravdepodobnosť získania imunity a dožitia sa dospelosti.

Kvalitné vzdelávanie musí byť v konfliktných a citlivých situáciách prioritou: zo 72 miliónov 
detí na svete, ktoré nechodia do školy, polovica z nich (37 miliónov) žije v citlivých, 
konfliktami postihnutých štátoch. Vzdelávanie v týchto štátoch je nanajvýš dôležité, pretože 
do životov detí prináša element normálneho stavu. Taktiež je dôležitou zložkou prekonania 
konfliktu a presadzovania opätovnej integrácie vojnou postihnutých spoločností. Avšak, 
záväzky ohľadom pomoci sú nedostatočné. Len 5 % ODA pre konfliktami postihnuté štáty sa 
používa na podporu vzdelávania.

Plán Komisie zaoberať sa vo svojich operáciách zameraných na humanitárnu pomoc 
vzdelávaním je vítaným trendom. Teraz je dôležité zvýšiť povedomie medzi pracovníkmi 
a vypracovať prevádzkové smernice v rámci ECHO, podľa ktorých sa EÚ zaviaže zahrnúť 
vzdelávanie do každej humanitárnej reakcie a v súlade s minimálnymi štandardami pre 
vzdelávanie v núdzových situáciách, chronických krízach a skorej obnovy v Medziagentúrnej 
sieti pre vzdelávanie a núdzové situácie (INEE).

Popri prioritných činnostiach, uvedených v akčnom pláne Komisie, ktoré sa zameriavajú na 
„konečné efekty“, je potrebné posilniť preventívne opatrenia. Na národnej úrovni je 
najdôležitejšie presadzovať národné stratégie a systémy pre ochranu detí, obsahujúce zákon, 
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politiky a služby. Mali by sa podporovať ministerstvá sociálnych vecí a spravodlivosti, 
a taktiež siete pre ochranu detí, aby tieto mohli identifikovať deti a rodiny vystavené riziku 
a poskytnúť im podporné služby predtým, než dôjde k ublíženiu detí. Mali by sa podporovať 
a posilňovať metódy zostavovania rozpočtu v prospech detí, monitorovania a vykazovania 
mechanizmov pre deti, koordinačných orgánov a nezávislých inštitúcií, ako napríklad 
ombudsmani pre deti na národnej úrovni.

Prioritou by malo byť presadzovanie všeobecnej registrácie pôrodnosti. Dieťaťu, ktoré nie je 
pri pôrode zaregistrované, je odmietnuté právo na oficiálnu totožnosť, uznané meno, rodinnú 
históriu a národnosť. Registrácia udeľuje každému dieťaťu jasnú, legálnu totožnosť. Deti bez 
takejto ochrany sú zraniteľnejšie, pokiaľ ide o detskú prácu, odvod do armády, skoré 
manželstvo, atď. Veľká väčšina neregistrovaných detí sa rodí v rozvojových krajinách, 
z ktorých jedna tretina má mieru registrácie menšiu než 50 %.  

Inštitúcie
Riadne inštitúcie sú potrebnou, ale nie dostačujúcou podmienkou pre všeobecnejšie 
zabezpečenie implementácie ľudských práv a detskej politiky EÚ. Najnovší vývoj na úrovni 
EÚ je povzbudzujúci,1 ale inštitucionálna architektúra je naďalej neprimeraná. Je potrebné 
jasne definovať zodpovednosť za implementáciu stratégie EÚ pre práva detí a vypracovať 
štruktúry, ktoré uľahčia koordináciu.

Navrhovaná neformálna expertná pracovná skupina členských štátov EÚ pre práva detí by 
mala začať pracovať čo najskôr. Skupina by taktiež mala pokračovať v implementácii záverov 
Rady a podávať správy o špecifických krokoch podniknutých v pilotných krajinách. Mala by 
sa vykonávať rutinná a periodická koordinácia medzi rôznymi pracovnými skupinami Rady 
pre otázky detí a taktiež v rámci posilňovania medziinštitucionálnej skupiny pre práva detí. S 
mapovaním a implementáciou, ktoré sú realizované v pilotných krajinách a oznámené 
v záveroch Rady, by sa malo začať čo najskôr, aby bolo možné otestovať existujúce inštitúcie 
a predložiť ponaučenia.

Mala by sa prediskutovať skutočnosť, že GR Relex v Bruseli zamestnáva len polovicu osoby 
pre otázky detí. V skutočnosti by v každej delegácii EÚ mal byť niekto, kto je zodpovedný za 
práva detí. Na úrovni Rady by zvláštny zástupca EÚ pre práva detí, so skúsenosťami 
a poznatkami v tejto oblasti, mohol zabezpečiť viditeľnosť a vodcovstvo. Odhliadnuc od 
odborníkov by sa malo zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Komisie a ich vybavenie 
smernicami o relevantných otázkach, vzťahujúcich sa na práva detí, a taktiež o potenciálnych 
dopadoch rôznych typov programov na práva detí.

Nástroje a postupy
Uplatňovanie hľadísk je v poriadku, ale ak neexistuje jasný proces, stanovené ciele nebude 
možné dosiahnuť. Zástupcovia sietí pre ochranu detí by mali byť prizvaní k diskusiám 
o vypracovávaní programu, a poradenské skupiny občianskej spoločnosti a agentúry OSN by 
mali prispieť svojimi technickými odbornými znalosťami. Dokumenty o stratégii krajiny a
tematické strategické dokumenty by mali obsahovať smernice pre každý z ústredných 

                                               
1 Fórum EÚ o právach dieťaťa, Medziútvarová skupina o právach detí s podskupinou pre vonkajšie vzťahy, 
Koordinátor Komisie pre práva detí, vypracovanie nástrojov UNICEF a začiatok procesu školení o právach 
dieťaťa
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sektorov, ktoré identifikujú otázky práv detí, identifikujúc, ako by bolo možné uplatňovať 
hľadiská práv detí a identifikujúc relevantné zdroje údajov a ukazovatele. Operácie pre 
podporu rozpočtu, vrátane zmlúv MDG, by mali obsahovať špecifické ciele a ukazovatele 
vzťahujúce sa na deti. V tomto ohľade je vítaný úmysel Komisie povzbudiť partnerské krajiny 
k tomu, aby vypracovali národné akčné plány pre deti s jasnými kritériami, merateľnými 
cieľmi, časovým harmonogramom a kontrolnými mechanizmami.

Strednodobé hodnotenie dokumentov o stratégii krajiny DCI a dokumentov o stratégii krajiny 
AKT by sa malo využiť ako príležitosť nielen na podrobnú analýzu stavu práv detí, ale taktiež 
na systematické previerky doteraz dosiahnutých výsledkov. Tam, kde je to potrebné, by 
dokumenty o stratégii krajiny a tematické strategické dokumenty mali byť prispôsobené 
v súlade s princípmi lokálneho vlastníctva a mala by sa zabezpečiť účasť detí a organizácií 
občianskej spoločnosti.

Investície
Podstatné je, aby Komisia jasne chápala to, ako pretransformovať sľúbené záväzky na 
predvídateľné a dlhodobé záväzky ohľadom vypracovávania programov a financovania. 
Možno bude potrebné mať špecifické programy o deťoch v rámci geografických programov 
DCI, možno nie v až tak hlavných sektoroch, a taktiež v rámci ERF. Komisia by mala 
publikovať prehľad toho, kde a ako sa použili finančné prostriedky na podporu MDG 
špecificky pre deti – tak isto, ako je to v prípade pohlaví v Atlase darcov 2008. Finančné 
nástroje a postupy by mali byť „flexibilnejšie“, aby poskytovali rýchlu a zároveň udržateľnú 
reakciu na programy, týkajúce sa práv a potrieb detí.

Politika zrozumiteľná pre deti
Existujú oblasti politiky EÚ, ktoré majú priamy dopad na deti, a ktoré nie sú uvedené 
v oznámení – napríklad, migrácia a reforma bezpečnostného sektora. Nielen, že potrebujeme 
politiku, ktorá by bola zrozumiteľná medzi sektormi (všetky podporujúce ten istý cieľ);
musíme taktiež zabezpečiť, aby jedna oblasť politiky „neškodila“ druhej oblasti. 

Keď sa vykonáva posudzovanie vplyvov – ako napríklad na obchod – deti by nemali byť 
považované za rovnocenné s dospelými.

Parlamentné úlohy
Parlament musí zohrávať koordinovanejšiu, systematickejšiu úlohu pri monitorovaní 
záväzkov EÚ ohľadom detí. Výročná správa Európskeho parlamentu o ľudských právach by 
mala obsahovať zrozumiteľnú časť, ktorá analyzuje úroveň záväzku vo vzťahu k právam detí. 
Každý parlamentný výbor by mal vymenovať jedného člena, ktorý bude sledovať práva detí 
a ktorý bude kontaktnou osobou. Pre poslancov Parlamentu je možné zorganizovať školenia 
s cieľom zabezpečiť potrebné odborné znalosti. 

Poslanci Parlamentu, ktorí sa zúčastňujú Spoločného parlamentného zhromaždenia  a ktorí 
zastupujú AKT a Európsky parlament, by mali pokračovať v rozvíjaní existujúcich iniciatív 
ohľadom účasti a angažovanosti detí tým, že prizvú organizácie detí hostiteľskej krajiny. 
Eurolat by mal podniknúť podobné opatrenia. Ďalšou alternatívou je vytvorenie Platformy 
mladých EÚ a Afriky, ktorá by mohla prispieť k Spoločným akčným plánom EÚ a Afriky 
a Platforme mladých Spoločného parlamentného zhromaždenia.
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Európsky parlament zohráva čoraz väčšiu úlohu vo formovaní stratégií a programov 
prostredníctvom svojej kontroly práva demokracie. Výbory by mali vypracovať spoločné 
smernice pre analýzu návrhov Komisie, aby otázky práv detí boli zohľadnené 
v pripomienkach a záveroch Parlamentu.

Mala by existovať väčšia angažovanosť a podpora národných parlamentov v rozvojových 
krajinách.  Ich kontrola programov (a v prípade AKT, dokumentov o stratégii krajiny 
a regionálnych strategických dokumentov) bude predstavovať základnú zložku úsilia 
vynaloženého na to, aby ich vlády uprednostňovali práva a záujmy detí.
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