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”There is no trust more sacred than the one the world holds with children. There is no duty 
more important than ensuring that their rights are respected, that their welfare is protected, 
that their lives are free from fear and want and that they grow up in peace.” (Kofi Annan1)

Inledning 
Millenniedeklarationen som antogs 2000 är vår plan för förändring och visar våra 
gemensamma värderingar och gemensamma strävanden. Ändå vet vi att verkligheten ser helt 
annorlunda ut för hälften av världens två miljarder barn2, och vi vet att de mål som fastställs i
den konvention om barnets rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling 1989 ännu inte 
har uppfyllts. 

Det finns iögonenfallande globala skillnader som klart illustreras av det faktum att även om 
barnadödligheten sjunker över hela världen finns det 62 länder som gör inga eller otillräckliga 
framsteg mot millennieutvecklingsmålet om barns överlevnad (mål 4), och nästan 75 procent 
av dessa finns i Afrika. Varje dag dör 30 000 barn som inte uppnått fem års ålder, trots att 
enkla, billiga åtgärder skulle ha kunnat rädda deras liv. Med nuvarande utveckling kommer 
millennieutvecklingsmålet att minska barnadödligheten med två tredjedelar inte att uppnås 
förrän 2045.

I många länder har hiv hejdat den tidigare registrerade nedgången av dödsfall bland barn, och 
de stigande livsmedelspriserna kommer att göra det ännu svårare, särskilt som undernäring 
redan orsakar en tredjedel av alla dödsfall bland barn. När flickor som hämmats i sin 
utveckling blir vuxna, är de mer mottagliga för sjukdomar och får i sin tur komplikationer vid 
förlossningen. Om sådana brister kan förhindras genom minskad barnadödlighet och bättre 
utbildning kan det ge avsevärt ökad ekonomisk tillväxt och jämställdhet. 

Barnens perspektiv behöver och förtjänar uppmärksamhet. De säger själva att de vill bli 
tillfrågade och att de vill att deras synpunkter och perspektiv, deras förhoppningar och 
drömmar, ska bli ett led i strävandena att bygga en värld som är lämplig för barn. När vi 
arbetar på att uppfylla millennieutvecklingsmålen måste vi i alla strategier, initiativ och 
finansieringsprioriteringar bli mer uppmärksamma på de prioriteringar som har ställts upp av 
barn och för barn. 

Som den 17-årige Khairul Azri sa vid FN:s speciella toppmöte om barn: “De vuxna missar 
poängen. När anses ett barn vara tillräckligt duktigt för att få vara med och delta aktivt? Om 
vi aldrig får chansen att vara med så kommer vi aldrig att lära oss. Låt oss vara med från 
början så ska ni se att vi får luft under vingarna.”

En viktig del av alla våra satsningar på barns rättigheter är att se till att det politiska åtagandet 
när det gäller barn ligger på högsta nivå. I sina partnerskap med utvecklingsländerna måste 
EU påverka politiken för att rädda barns liv genom att uppmuntra investeringar i rent vatten, 
sanitetsanläggningar, utbildning av kvinnor och flickor, mödra- och barnavård och näring. 

                                               
1 Unicefs rapport om tillståndet för världens barn, 2000.
2 I artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter definieras ett barn som en person under 18 år: “I denna 
konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 
gäller barnet.”
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EU:s alla institutioner har på ett lovvärt sätt alltmer betonat nödvändigheten av att barns 
rättigheter finns med och erkänns inom relevanta politikområden och program. 
Reformfördraget som undertecknades i Lissabon innehåller ett antal hänvisningar till vikten 
av att så väl som möjligt beakta barnets intressen1 i linje med FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Rådets riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, kommissionens 
meddelande Mot en EU-strategi för barnets rättigheter och riktlinjerna om barn och väpnad 
konflikt, samt uppdateringen av dessa, är viktiga byggstenar i den fullt utvecklade EU-strategi 
som just nu är under arbete. Meddelandet En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder
och rådets slutsatser om Främjande och skydd av barnets rättigheter i EU:s yttre åtgärder –
utveckling och humanitära dimensioner är välkomna steg mot en effektiv och övergripande 
strategi för barn i länder utanför EU. 

Vi har nått ett brett och uppmuntrande samförstånd om hur vi ska gå vidare. Utmaningen för 
EU är nu att se till att åtagandena att skydda och främja barns rättigheter också omsätts i 
praktisk handling. Vi måste fokusera på genomförandet – och på vilka institutioner, processer 
och investeringar som behövs för att vi ska kunna identifiera denna särskilda plats för barnen.

Barn som rättsinnehavare 
De ledande principer som föreslås i kommissionens handlingsplan om barnets rättigheter i 
yttre åtgärder är uppmuntrande och innefattar en sammanhållen helhetsstrategi för barns 
rättigheter, respekt för barns och ungdomars synpunkter, integrering av 
jämställdhetsperspektivet och lokalt egenansvar. Samtidigt som vi välkomnar hänvisningarna
till barnarbete, människohandel, barn som drabbas av väpnade konflikter och alla former av 
våld mot barn, inbegripet sexuellt utnyttjande och skadliga traditionella sedvänjor, bör vi 
också beklaga att dessa prioriteringar inte identifierats med hjälp av en lämplig strategi som 
baseras på barns rättigheter. 

EU måste påbörja en grundlig analys av barns rättigheter, som vi kan använda som bas för att 
välja vilka åtgärder som bör prioriteras. Detta bör göras när lands- och 
regionstrategidokument och tematiska strategidokument antas eller revideras. Med en strategi 
som utgår från rättigheter måste vi också ändra vårt sätt att gripa oss an prioriterade åtgärder. 
Kommissionen måste exempelvis ta hänsyn till kraven på rätt till utbildning vid 
programplanering av utbildning och rätt till hälsa vid programplanering av hälso- och 
sjukvård, och se till att även mycket marginaliserade barn – till exempel handikappade och 
föräldralösa barn – ska få rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning, socialvård och 
juridiska tjänster. Det är betecknande att rådet i sina riktlinjer om mänskliga rättigheter 
uttryckligen rekommenderar att barns rättigheter bör inkluderas i den politiska dialogen, i 
politiska och sektoriella diskussioner.

I kommissionens och rådets dokument erkänns barnens rätt att få sina synpunkter beaktade2, 
men för att ge tyngd åt detta och för att se till att det finns tillgängliga resurser och att man 
vidtar åtgärder, måste vi få se nya initiativ i partnerländer och på EU-nivå. EU:s personal 
måste få mer och bättre utbildning, framförallt om hur man ska åstadkomma ett effektivt och 
säkert deltagande från barnens sida. Barnens deltagande bör börja på lokal nivå, och när 
kommissionen fattar beslut om finansiering bör man prioritera projekt där barn kan delta och 

                                               
1 Artiklarna 3 och 24 i Lissabonfördraget.
2 Konventionen om barnets rättigheter, artikel 12.
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där man bygger upp eller stöder existerande nätverk. Man kan fråga sig om stora, enstaka
sammanträden kan tjäna något värdefullt syfte. Nätverk och organisationer som arbetar med 
barns rättigheter bör systematiskt bidra till landstrategidokument och nationella 
planeringsinstrument, till exempel strategidokument för minskad fattigdom. 

Stöd till barnorganisationer behövs särskilt i sårbara situationer, då unga människor är 
avgörande för försoning och återuppbyggnad. I partnerländer bör man dessutom ge stöd till 
lärare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra som dagligen arbetar med barn. 

Orsaker och förebyggande 
För att uppnå hållbara förbättringar för barn måste vi rikta in oss på grundorsakerna till att 
barns rättigheter kränks. Vi ska med andra ord minska fattigdomen, se till att det finns 
utbildning av hög kvalitet och bekämpa diskriminering. Att göra framsteg inom 
millennieutvecklingsmålen är därför en viktig del av våra samlade insatser för att identifiera 
hur barn missgynnas. Vi bör välkomna de upprepade åtagandena från EU:s sida att finansiera 
millennieutvecklingsmålen, men vi bör också inse att många medlemsstater inte kommer att 
kunna göra de åtaganden för tidsbestämda budgetstöd som behövs för att nå riktmärkena 
för 2010. Med tanke på den rådande finanskrisen kan man kanske hävda att det just nu 
förmodligen är svårare än någonsin att nå dessa mål. Men vi kan inte stå overksamma när vi 
vet att det dör ett barn var tredje sekund eller att en kvinna dör i barnsäng en gång i minuten.

Att uppnå millennieutvecklingsmål 2 om allmän, grundläggande utbildning är mycket viktigt 
för att förebygga kränkning av barns rättigheter. Utbildning hjälper till att minska fattigdom 
och ojämlikhet. Kvinnors och mäns löner ökar med i genomsnitt 10 procent för varje år av 
utbildning. 

Jämställdhet på alla utbildningsnivåer är ett centralt mål inom millennieutvecklingsmål 3. 
Två tredjedelar av världens 800 miljoner människor som inte kan läsa och skriva är kvinnor 
och flickor, som helt enkelt inte räknas in i de investeringar som görs i utbildning eller som är 
fullt sysselsatta med att till exempel bära ved och vatten. Särskilt utbildning av kvinnor anses 
allmänt som den enskilda sociala investering som ger allra mest utbyte i världen idag. 
Utbildning av flickor betyder att de får mycket bättre möjligheter att försörja sig. En flicka 
som har avslutat sin primärutbildning löper mindre risk att få hiv och aids och hon får färre 
barn som i sin tur har ungefär dubbelt så stor chans att bli vaccinerade och leva till vuxen 
ålder. 

Utbildning av god kvalitet måste vara en prioritering i situationer med konflikt och 
instabilitet: av de 72 miljoner barn världen över som inte går i skolan lever mer än hälften 
(37 miljoner) i instabila, konfliktdrabbade stater. I sådana stater är det särskilt viktigt med 
utbildning, eftersom skolgången inför ett element av normalitet i barnens liv. Utbildning är 
också viktigt för att övervinna konflikt och befrämja integration i krigsdrabbade samhällen. 
Stödåtagandena är emellertid fortfarande otillräckliga och bara 5 procent av det offentliga 
utvecklingsbiståndet till konfliktdrabbade stater går till utbildning. 

Kommissionens plan att rikta in sig på utbildning i sina humanitära hjälpinsatser är en 
välkommen utveckling. Det är viktigt att höja medvetenheten hos all personal och utveckla 
operationella riktlinjer inom kontoret för humanitärt bistånd (ECHO) enligt vilka EU åtar sig 
att inkludera utbildning i alla humanitära insatser i linje med handboken Minimum Standards 
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for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction (miniminormer för 
utbildning under nödsituationer, långvariga kristillstånd och tidig återuppbyggnad) utgiven av
Inter Agency Network for Education in Emergencies – INEE (nätverket för utbildning i nöd-
och krissituationer).

Vid sidan av de prioriterade åtgärder som finns upptagna i kommissionens handlingsplan, som 
är inriktad på att nå “slutresultat”, måste de förebyggande åtgärderna stärkas. På nationell nivå 
är det av yttersta vikt att främja nationella strategier och system för skydd av barn, inklusive 
lagar, politik och tjänster. Social- och justitieministerierna, liksom nätverk för skydd av barn,
bör stödjas så att de kan identifiera utsatta barn och familjer och ge dem stöd innan barn 
kommer till skada. Metoder för barnvänliga budgeterings-, övervaknings- och 
rapporteringsmekanismer för barn, samordnande organ och oberoende institutioner, t.ex. 
barnombudsmän, bör stödjas och stärkas på nationell nivå. 

Främjandet av allmän registrering av födslar bör prioriteras. Ett barn som inte registreras vid 
födseln förvägras rätten till en officiell identitet, ett erkänt namn, en familjehistoria och en
nationalitet. Registreringen ger varje barn en egen juridisk identitet. Barn som inte har detta 
skydd är mer utsatta för barnarbete, uttagning till militärtjänst, tidiga äktenskap osv. De allra 
flesta barn som inte registreras föds i utvecklingsländerna. I en tredjedel av 
utvecklingsländerna födelseregistreras mindre än 50 procent av barnen. 

Institutioner
Lämpliga institutioner är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att mer generellt 
garantera att EU:s politik om mänskliga rättigheter och barns rättigheter genomförs. Den 
senaste tidens utveckling på EU-nivå har varit uppmuntrande,1 men den institutionella 
strukturen är fortfarande otillräcklig. Ansvaret för att genomföra EU:s strategi för barnets 
rättigheter måste tydligt definieras och strukturer måste utvecklas för att underlätta 
samordningen. 

Den föreslagna informella expertgruppen från EU:s olika medlemsstater, som ska arbeta med 
barns rättigheter, bör påbörja sitt arbete så snart som möjligt. Gruppen bör också följa hur 
rådets slutsatser genomförs och rapportera om specifika åtgärder som vidtas i 
försöksländerna. Rutinmässig och periodisk samordning bör äga rum både mellan rådets olika 
arbetsgrupper för barnfrågor och inom en förstärkt interinstitutionell grupp för barns 
rättigheter. Kartläggnings- och genomförandeövningar i försöksländerna, som meddelats i 
rådets slutsatser, bör påbörjas så snart som möjligt för att testa existerande institutioner och 
lära sig något av detta. 

Man bör ta upp det faktum att generaldirektoratet för yttre förbindelser i Bryssel bara har en 
halv tjänst för barnfrågor. Inom varje EU-delegation borde det finnas någon med ansvar för 
barns rättigheter. På rådsnivå skulle en särskild representant för barns rättigheter i EU, med 
erfarenhet och kunskap inom området, kunna säkerställa synlighet och ledarskap. Förutom 
specialister bör kommissionens hela personal få utbildning i och förses med riktlinjer om 
frågor som har relevans för barns rättigheter, liksom om möjliga effekter av olika typer av 
projekt som rör barns rättigheter. 
                                               
1 EU:s forum för barnets rättigheter, den sektorsövergripande arbetsgruppen för barnets rättigheter (Inter–Service 
Group on Children’s rights) med en undergrupp för yttre förhållanden, kommissionens samordnare för barnets 
rättigheter, utveckling av UNICEF:s verktygslåda och initiativ för utbildning om barnets rättigheter.
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Instrument och förfaranden
Integrering av ett begrepp inom alla EU-områden (mainstreaming) är förvisso bra, men utan 
tydliga riktlinjer kommer vi inte att nå de uppställda målen. Företrädare för nätverk som 
arbetar för skydd av barn bör inbjudas till diskussioner om programplanering, och rådgivande 
grupper från civilsamhället och FN-organ bör bidra med teknisk expertkunskap. I 
strategidokumenten för olika länder och i tematiska strategidokument bör riktlinjer utfärdas 
för var och en av de nyckelsektorer som identifierar frågor som rör barns rättigheter, som 
identifierar hur barns rättigheter kan bli en integrerad fråga och som anger relevanta 
datakällor och indikatorer. I budgetstöd och i kontrakt om millennieutvecklingsmålen bör man 
inkludera specifika mål och indikatorer som gäller barn. I detta avseende välkomnar vi 
kommissionens avsikt att uppmuntra partnerländerna att skapa nationella handlingsplaner för 
barn, med tydliga referenspunkter, mätbara mål, tidsramar och granskningsmekanismer. 

Halvtidsöversynen av landstrategidokumenten för utvecklingssamarbete och 
landstrategidokumenten för AVS-länderna bör användas som ett tillfälle inte bara för en 
grundlig situationsanalys av barns rättigheter utan också för en systematisk genomgång av 
vad som hittills har uppnåtts. Där så behövs bör landsstrategidokument och tematiska 
strategidokument anpassas enligt principerna för lokalt egenansvar och man bör se till att barn 
och civila samhällsorganisationer deltar.

Investering 
Det är väsentligt att kommissionen har en tydlig bild av hur de åtaganden som gjorts kan 
omsättas i förutsägbara och långsiktiga projekt och finansiella åtaganden. Det kan bli 
nödvändigt med specifika projekt om barn inom de geografiska programmen för 
utvecklingssamarbete, eventuellt inom oprioriterade områden, liksom inom 
Europeiska utvecklingsfonden. Kommissionen bör offentliggöra en översikt över var och hur 
man har använt medel för att stödja barnspecifika millennieutvecklingsmål – på samma sätt 
som man gjorde för jämställdhetsfrågorna under 2008 års givaratlas. De finansiella verktygen 
och procedurerna bör bli “mer flexibla” för att åstadkomma snabba och samtidigt hållbara 
reaktioner för projekt som handlar om barns rättigheter och behov.

Politisk sammanhållning för barn
Det finns EU-politiska områden som har en direkt inverkan på barn och som inte nämns i 
meddelandet – exempelvis migrationsreformen och reformen av säkerhetssektorn. Vi behöver
inte bara politisk sammanhållning mellan olika sektorer (som alla stöder samma mål), vi 
måste också se till att inget politiskt område “skadar” ett annat. 

Vid konsekvensanalyser – till exempel av handel – får man inte betrakta barn som om de vore 
vuxna. 

Europaparlamentets roller 
Parlamentet måste spela en mer samordnad, systematisk roll vid övervakningen av EU:s 
åtaganden när det gäller barn. Europaparlamentets årsrapport om de mänskliga rättigheterna 
bör inkludera en tydlig del där man analyserar åtagandenivån när det gäller barns rättigheter. 
De respektive parlamentsutskotten bör utse var sin ledamot som ska driva frågan om barns 
rättigheter och som ska fungera som kontaktpunkt. För att skapa nödvändig sakkunskap kan 
utbildningstillfällen för parlamentsledamöterna organiseras. 
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Parlamentsledamöter som deltar i den gemensamma parlamentsförsamlingen och som 
företräder AVS-länderna och Europaparlamentet bör bygga vidare på existerande initiativ om 
barns deltagande och involvering genom att bjuda in värdlandets barnorganisationer. 
Liknande åtgärder bör vidtas av Eurolat. Ett annat alternativ är att skapa en ungdomsplattform 
för EU-Afrika som skulle kunna bidra till gemensamma handlingsplaner för EU-Afrika och 
en ungdomsplattform för den gemensamma parlamentsförsamlingen. 

Europaparlamentet spelar en allt viktigare roll när det gäller att utforma strategier och 
program genom sin rätt till demokratisk insyn. Utskotten bör upprätta gemensamma riktlinjer 
för analys av kommissionens förslag för att se till att frågor som rör barns rättigheter beaktas i 
parlamentets kommentarer och slutsatser.

Vi bör öka vårt engagemang i och stöd till nationella parlament i utvecklingsländerna. Deras 
granskning av program (och i fråga om AVS, av landsstrategi- och regionstrategidokument), 
kommer att bli en viktig del av insatserna för att se till att barns rättigheter och intressen får 
lämplig prioritet av respektive regering. 
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