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„Ni svetejšega zaupanja, kakor je tisto, ki ga ima svet v otroke. Ni pomembnejše naloge, 
kakor je zagotoviti spoštovanje njihovih pravic, varovanje njihove dobrobiti, da se njihovo 
življenje osvobodi strahu in pomanjkanja, ter da odraščajo v miru.“ (Kofi Annan1)

Uvod
Milenijska deklaracija, sprejeta leta 2000, je podlaga za spremembe in poudarja naše skupne 
vrednote in naša skupna prizadevanja. Zavedamo pa se, da je za polovico od dveh milijard 
otrok na svetu2 realnost zelo drugačna, in vemo tudi, da cilji, zastavljeni v Konvenciji o 
pravicah otrok, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN leta 1989, še vedno niso izpolnjeni. 

Na svetu obstajajo očitne razlike, ki jih jasno ilustrira dejstvo, da čeprav se po svetu 
umrljivost otrok zmanjšuje, se skoraj 75 % od 62 držav, ki na področju četrtega razvojnega 
cilja novega tisočletja o preživetju otrok ne dosegajo napredka, oziroma je napredek 
premajhen, nahaja v Afriki. Vsak dan umre 30.000 otrok, mlajših od pet let, čeprav bi jim 
življenje lahko rešili preprosti, lahko dostopni ukrepi.  Če bo šlo tako naprej, razvojni cilj 
novega tisočletja, zmanjšati umrljivost otrok za dve tretjini, ne bo dosežen do leta 2045.

V številnih država, ki so že zabeležile zmanjšanje umrljivosti otrok, se je ta zaradi virusa HIV 
ponovno povečala, s sedanjo krizo na področju cen hrane pa se bo stanje še poslabšalo, saj je 
podhranjenost že zdaj glavni vzrok za dve tretjini smrti med otroki.  Ko deklice, ki trpijo 
zaradi podhranjenosti, odrastejo, so bolj bolehne in imajo zaradi tega težave pri porodih. 
Preprečevanje takih pomanjkljivosti z izboljšanjem preživetja otrok in izobraževanjem lahko 
bistveno povečuje gospodarsko rast in zmanjšuje neenakost. 

Stališča otrok si zaslužijo in potrebujejo pozornost. Sami nam govorijo, da želijo, da se z 
njimi posvetujemo, in da bodo njihova stališča in vidiki ter upanja in sanje vključeni v naša 
prizadevanja za izgradnjo otrokom primernega sveta. Pri prizadevanju za izpolnjevanje 
razvojnih ciljev novega tisočletja moramo v vseh naših strategijah, pobudah in prednostnih 
nalogah financiranja več pozornosti posvetiti tistim prednostnim nalogam, ki jih zastavljajo 
otroci za otroke. 

Kot je izjavil 17-letni Khairul Azri na posebnem zasedanju OZN o otrocih, so „odrasli zgrešili 
bistvo. Kdaj je otrok po njihovem mnenju dovolj vešč, da lahko aktivno sodeluje in prispeva? 
Če jim ne boste dali priložnosti, da sodelujejo, nikoli ne bodo osvojili veščin. Dajte nam 
priložnost dovolj zgodaj, pa boste videli, kako poletimo.“

Ključni element vseh naših prizadevanj o otrokovih pravicah bo zagotoviti dovolj politične 
zavezanosti za otroke na najvišji ravni. EU mora v svojih partnerstvih z državami v razvoju 
vplivati na javno politiko, da bo reševala življenja otrok s spodbujanjem naložb v čisto vodo, 
komunalno infrastrukturo, izobraževanje žensk in deklet ter zdravje in prehrano mater in otrok. 

Vse institucije EU pripisujejo vedno večji pomen potrebi po zagotavljanju vključevanja in 
priznavanja otrokovih pravic v ustreznih politikah in programih, kar je pohvalno. Pogodba o 
reformi, podpisana v Lizboni, vsebuje številna sklicevanja na potrebo po obravnavanju koristi 

                                               
1 Položaj otrok po svetu, 2000
2 Člen 1 Konvencije OZN o pravicah otrok določa, da je otrok oseba, stara manj kot 18 let: „Za namene te 
Konvencije pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, 
določa, da se polnoletnost doseže že prej.“
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otrok1 v skladu s Konvencijo OZN o pravicah otrok. Smernice Sveta o uveljavljanju in 
varstvu otrokovih pravic, Sporočilo Komisije: Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti in 
Smernice o otrocih, prizadetih zaradi oboroženih spopadov in njihove posodobitve so 
pomembni elementi popolne strategije EU v pripravi. Sporočilo Otroci na posebnem mestu v 
zunanjepolitičnih dejavnostih EU in Sklepi Sveta o spodbujanju in varstvu pravic otrok v 
zunanjepolitičnih dejavnostih EU – razvoj in humanitarna razsežnost so dobrodošel korak 
naproti učinkoviti in izčrpni politiki za otroke v tretjih državah. 

Dosegli smo široko in spodbudno soglasje o tem, kako naprej. Zdaj bo za EU izziv zagotoviti, 
da bodo te sprejete obveznosti za varovanje in spodbujanje pravic otrok prenesene tudi v 
prakso. Poudarek mora biti na izvajanju, pa tudi na institucijah, postopkih in naložbah, ki so 
potrebni, če želimo najti to posebno mesto za otroke.

Otroci kot imetniki pravic
Vodilna načela, predložena v Akcijskem načrtu Komisije o otrokovih pravicah v zunanjih 
odnosih, so spodbudna in vključujejo holističen in dosleden pristop do otrokovih pravic, 
spoštovanje stališč otrok in mladostnikov, integracijo načela enakosti spolov ter lokalno 
lastništvo. Čeprav pozdravljamo sklicevanje na delo otrok, trgovanje z otroki, otroke, 
prizadete zaradi oboroženih spopadov in vse oblike nasilja nad otroki, vključno s spolnim 
izkoriščanjem in škodljivimi tradicionalnimi praksami, pa bi morali tudi obžalovati, da te 
prednostne naloge niso bile opredeljene s primernim pristopom na podlagi otrokovih pravic. 

EU mora začeti temeljito analizo otrokovih pravic, na podlagi katere lahko izberemo 
prednostne naloge. Treba bi jo bilo začeti opravljati ob sprejemanju ali spreminjanju državnih, 
regionalnih in tematskih strateških dokumentov. Pristop, ki temelji na varovanju pravic mora 
spremeniti tudi način, kako obravnavamo prednostne ukrepe. Komisija mora na primer 
upoštevati potrebe pravice do izobraževanja pri pripravi izobraževalnih programov in pravice 
do zdravja pri pripravi zdravstvenih programov ter zagotoviti, da bodo imeli tudi najbolj 
marginalizirani otroci, vključno z invalidi in sirotami, enak dostop do zdravstva, 
izobraževanja ter socialnega in pravnega varstva.  Pomembno je, da Smernice Sveta o 
človekovih pravicah dejansko priporočajo, naj bodo otrokove pravice vključene v politični 
dialog, politiko in sektorske razprave.

Dokumenti Komisije in Sveta priznavajo pravico otrok, da se upoštevajo njihova mnenja2, da 
pa bi to udejanili ter zagotovili sredstva in ukrepe, je treba poiskati nove pobude v partnerskih 
državah in na ravni EU. Treba bo zagotoviti več boljšega izobraževanja osebja EU, zlasti 
kako upravljati učinkovito in varno udeležbo otrok. Udeležba otrok bi se morala začeti na 
lokalni ravni, in Komisija bi morala pri sprejemanju odločitev o financiranju dajati prednost 
projektom udeležbe otrok, ki gradijo ali podpirajo obstoječe mreže. Vprašljivo je, ali veliki, 
izredni sestanki služijo svojemu namenu. Mreže in organizacije otrok bi morale sistematično 
prispevati k strateškim dokumentom države in nacionalnim instrumentom za načrtovanje, kot 
so strateški dokumenti za zmanjševanje revščine. 

Podpora organizacijam otrok je posebej pomembna v občutljivih razmerah, ko so mladi 
ključni za spravo in obnovo. Poleg tega bi bilo treba v partnerskih državah podpirati učitelje, 

                                               
1 Člena 3 in 24 Lizbonske pogodbe
2 Konvencija o pravicah otrok, člen 12
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zdravstvene delavce in druge delavce, ki vsakodnevno delajo z otroki. 

Vzroki in preprečevanje

Da bi dosegli trajnostne izboljšave za otroke, se moramo osredotočiti na osnovne vzroke za 
kršitve otrokovih pravic. To pomeni zmanjševanje revščine, zagotavljanje kakovostnega 
izobraževanja in boj proti diskriminaciji. Napredek pri doseganju razvojnih ciljev novega 
tisočletja je torej ključna dejavnost  pri vseh naših prizadevanjih za ugotavljanje prikrajšanosti, 
katerim so izpostavljeni otroci. Pozdraviti bi morali večkratne obveze EU za financiranje 
razvojnih ciljev novega tisočletja, vendar priznati tudi, da številne države članice ne sprejmejo 
potrebnih obvez, da bi načrtovana proračunska pomoč izpolnila zastavljene cilje za leto 2010. 
Glede na sedanjo finančno krizo bi lahko rekli, da bo v tem trenutku izpolnjevanje ciljev težje 
kot kdaj koli prej. Vendar pa moramo ukrepati, če vemo, da vsake tri sekunde umre otrok ali 
vsako minuto ženska pri porodu.

Doseganje razvojnega cilja novega tisočletja št. 2 o splošnem osnovnem izobraževanju je v 
središču prizadevanj za preprečevanje kršitev otrokovih pravic. Izobraževanje pomaga pri 
zmanjševanju revščine in neenakosti. Vsako leto se zaradi šolanja za povprečno 10 odstotkov 
povečajo plače, ki jih zaslužijo moški in ženske. 

Enakost spolov na vseh ravneh izobraževanja je ključni cilj razvojnega cilja novega tisočletja 
št. 3. Dve tretjini od 800 milijonov nepismenih ljudi na svetu je žensk in deklet, ki preprosto 
niso vključene v naložbe v izobraževanje, in se preživljajo, na primer, z nabiranjem drv in 
prinašanjem vode. Izobraževanje žensk je danes posebej priznano kot najbolj donosna 
družbena naložba v svetu. Izobraževati dekleta pomeni ponuditi jim boljšo možnost za 
preživljanje. Deklica, ki je zaključila osnovno izobraževanje, se bo manj verjetno okužila z 
virusom HIV/AIDS in ima manj otrok, ki so dvakrat bolj verjetno imunizirani in bodo odrasli. 

Kakovostno izobraževanje mora biti prednostna naloga v konfliktnih in nestabilnih razmerah: 
od 72 milijonov otrok po svetu, ki niso v šoli, jih več kakor polovica (37 milijonov) živi v 
nestabilnih državah, v katerih potekajo konflikti. V teh državah je izobraževanje posebej 
pomembno, saj prinaša element normalnosti v življenja otrok. To je tudi pomemben element 
za premagovanje konfliktov in spodbujanje ponovnega vključevanja v družbe, ki jih je 
razdejala vojna. Vendar pa obveze za pomoč ne zadostujejo, če je samo 5 % uradne razvojne 
pomoči konfliktnim državam namenjene izobraževanju.

Načrt Komisije za obravnavo izobraževanja v svojih operacijah humanitarne pomoči je 
dobrodošel premik. Pomembno je osveščati osebje in razvijati operativne smernice v okviru 
ECHO in se zavezati, da bo EU vključevala izobraževanje v vse humanitarne odzive in v 
skladu z minimalnimi standardi za izobraževanje v izrednih razmerah, kroničnih krizah in 
zgodnji obnovi Medagencijske mreže za izobraževanje v izrednih razmerah.

Poleg prednostnih nalog iz akcijskega načrta Komisije, ki je usmerjen zlasti na „končne 
učinke“, je treba okrepiti tudi preventivne ukrepe. Na nacionalni ravni je ključnega pomena 
spodbujanje nacionalnih strategij in sistemov za zaščito otrok, ki bodo obsegali zakone, 
politike in storitve. Treba bi bilo podpirati ministrstva za socialo in pravosodje ter mreže za 
zaščito otrok, tako da lahko najdejo otroke in družine v nevarnosti in poskrbijo zanje s 
podpornimi storitvami, preden otroci utrpijo škodo. Na nacionalni ravni bi bilo treba podpirati 
in okrepiti bi bilo treba otrokom prijazno razdelitev proračuna, mehanizme spremljanja in 
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poročanja za otroke, usklajevalne organe in neodvisne institucije, kakor so varuhi otrokovih 
pravic na nacionalni ravni. 

Prednostna naloga bi morala biti spodbujati splošno registracijo rojstev. Otroku, ki se ne 
registrira ob rojstvu, je odvzeta pravica do uradne identitete, priznanega imena, družinske 
preteklosti in državljanstva. Z registracijo vsak otrok dobi svojo pravno identiteto. Otroci brez 
te zaščite so bolj ranljivi za otroško delo, vpoklic v vojske, zgodnjo poroko, itd. Velika večina 
neregistriranih otrok je rojena v državah v razvoju; v eni tretjini od takih držav je registriranih 
manj kakor 50 % otrok.  

Institucije 

Prave institucije so potreben, vendar ne zadosten pogoj za splošnejše zagotavljanje izvajanja 
politike EU o človekovih pravicah in otrocih. Zadnji dogodki na ravni EU so spodbudni,1
institucionalna zgradba pa ostaja neprimerna. Odgovornost za izvajanje strategije EU o 
pravicah otrok mora biti jasno opredeljena in razviti je treba strukture za lažje usklajevanje. 

Predlagana neformalna delovna skupina držav članic EU za strokovnjake o pravicah otrok bi 
morala začeti delati čim prej. Skupina bi morala tudi slediti izvajanju Sklepov Sveta in 
poročila o posebnih ukrepih, sprejetih v pilotnih državah. Rutinsko in redno usklajevanje bi 
moralo potekati med različnimi delovnimi skupinami Sveta o vprašanjih otrok in v okviru 
okrepljene medinstitucionalne skupine o pravicah otrok. Načrtovanje in izvajanje v pilotnih 
državah, objavljeno v Sklepih Sveta, bi se moralo začeti čim prej, da bi preizkusili obstoječe 
institucije in pridobili izkušnje. 

Treba bi bilo obravnavati dejstvo, da GD Relex v Bruslju zaposluje samo pol osebe za 
vprašanja otrok. Seveda bi moral biti za pravice otrok zadolžen tudi nekdo v vsaki delegaciji 
EU. Na ravni Sveta bi lahko posebni predstavnik EU za pravice otrok z izkušnjami in 
znanjem s tega področja zagotovil vidnost in vodenje. Poleg strokovnjakov bi lahko vse 
osebje Komisije usposobili in opremili z navodili o ustreznih vprašanjih s področja pravic 
otrok, pa tudi potencialne vplive različnih vrst programov na pravice otrok. 

Instrumenti in postopki

Usmeritev je sicer dobra, vendar pa določeni cilji ne bodo doseženi brez jasnega procesa. Na 
razprave o programih bi morali povabiti predstavnike mrež za zaščito otrok, svetovalne 
skupine civilne družbe in agencije OZN pa bi morale prispevati tehnično znanje in izkušnje. V 
državnih in tematskih strateških dokumentih bi morali objaviti navodila za vsak ključni sektor, 
v katerem se pojavijo vprašanja pravic otrok, in ugotoviti, kako bi bilo mogoče vključiti 
pravice otrok ter ustrezne vire podatkov in kazalce. V operacije proračunske podpore, 
vključno s pogodbami razvojnih ciljev novega tisočletja, bi morali vključiti posebne cilje in 
kazalce o otrocih. V tej zvezi je dobrodošel namen Komisije, da spodbudi partnerske države k 
ustanavljanju nacionalnih akcijskih načrtov za otroke z jasnimi merili, merljivimi cilji in 
časovnimi okviri ter nadzorni mehanizmi. 

Vmesni pregled strateških dokumentov države instrumenta za razvojno sodelovanje in 

                                               
1 Forum EU o pravicah otrok, Medresorska skupina za pravice otrok s podskupino za zunanje odnose, 
Koordinator Komisije za pravice otrok, razvoj zbirke orodij UNICEF in začetek izobraževalnega procesa o 
pravicah otrok.
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strateških dokumentov države držav AKP bi moral služiti kot priložnost ne le za temeljito 
analizo stanja na področju pravic otrok, ampak tudi za sistemski pregled dosežkov. Po potrebi 
bi bilo treba prilagoditi strateške dokumente države in tematske strateške dokumente v skladu 
z načeli lokalnega lastništva, ter zagotoviti sodelovanje otrok in organizacij civilne družbe.

Naložbe
Nujno je, da Komisija točno ve, kako sprejete obveznosti prenesti v predvidljive in 
dolgoročne programe ter finančne obveznosti. Lahko se pokaže potreba po posebnih 
programih za otroke v okviru geografskih programov instrumenta za razvojno sodelovanje, po 
možnosti v nesrediščnem sektorju ter v okviru EDF. Komisija bi morala objaviti pregled o 
tem, kje in kako so bila porabljena sredstva za podporo razvojnih ciljev novega tisočletja za 
otroke, enako kakor je bilo narejeno za vprašanje spolov v atlasu donatorjev za leto 2008.  
Finančna orodja in postopki bi morali biti prožnejši, da bi zagotovili hitre in trajnostne odzive 
na programe, ki obravnavajo pravice in potrebe otrok.

Usklajenost politike o otrocih
Nekatera področja politike EU neposredno vplivajo na otroke in niso navedena v Sporočilu –
na primer preseljevanje in reforma varnostnega sektorja. Ne samo, da rabimo usklajeno 
politiko med različnimi sektorji, (ki vsi podpirajo iste cilje); zagotoviti moramo tudi, da eno 
politično področje ne bo škodovalo drugemu. 

Pri analizah vplivov, na primer na trgovino, se otroci ne bi smeli obravnavati enako kakor 
odrasli. 

Vloge Parlamenta 
Parlament mora imeti bolj usklajeno, sistematično vlogo pri spremljanju sprejetih obveznosti 
EU za otroke. Letno poročilo Evropskega parlamenta o človekovih pravicah bi moralo 
vsebovati jasen oddelek, ki bi analiziral stopnjo uresničevanja pravic otrok. Parlamentarni 
odbori bi morali imenovati vsak svojega člana, ki bi sledil pravicam otrok in bi bil kontaktna 
oseba. Za pridobitev potrebnega znanja in izkušenj bi lahko organizirali izobraževanja za 
poslance. 

Poslanci, ki se udeležujejo Skupne parlamentarne skupščine in zastopajo države AKP in 
Evropski parlament, bi morali še naprej graditi na obstoječih pobudah za sodelovanje in 
vključevanje otrok tako, da bi povabili otroške organizacije države gostiteljice. Podobne 
ukrepe bi moral sprejeti Eurolat. Druga možnost je ustanovitev Mladinske platforme EU-
Afrika, ki bi lahko prispevala k skupnim akcijskim načrtom EU in Afrike ter mladinske 
platforme skupne parlamentarne skupščine. 

Vloga Evropskega parlamenta pri oblikovanju strategij in programov prek pravice 
demokratičnega nadzora narašča. Odbori bi morali pripraviti skupne smernice za analizo 
predlogov Komisije, da bi zagotovili upoštevanje pravic otrok v parlamentarnih odborih in 
sklepih.

Povečati bi bilo treba vključevanje in podporo nacionalnih parlamentov v državah v razvoju. 
Njihov nadzor programov (in v primeru držav AKP, državnih in regionalnih strateških 
dokumentov) bo zagotovil nujni element prizadevanj, da zagotovijo, da bodo države namenile 
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ustrezno prednost pravicam in interesom otrok. 
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