Manifest voor de Rechten van het
kind
Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen.
Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie
Het leven van kinderen in de hele wereld wordt dagelijks beïnvloed door
het beleid, de wetgeving en de activiteiten van de Europese Unie.
Het verdrag inzake de rechten van het kind is aangenomen door alle lidstaten van de EU, en
zij hebben daarom duidelijke wettelijke verplichtingen om het recht van ieder kind in hun
jurisdicties te bevorderen, na te komen en te beschermen.
.
Het Verdrag van Lissabon maakt het bevorderen van de rechten van het kind een expliciet
doel van binnenlandse en buitenlandse zaken van deEuropese Unie en het Handvest voor de
grondrechten van de Europese Unie vereistdat het belang van het kind een primaire
overweging is in alle activiteiten van de Europese Unie.
Het is tijd om deze verplichting te vertalen
in concrete resultaten voor de kinderen.

Als lid van het Europese Parlement:
Maak een belofte om een kinderrechtenkampioen te zijn

Wat u kunt doen voor kinderen in
Europa
Hoe Europa zijn kinderen behandelt, zal zijn toekomst bepalen. Kinderen en gezinnen
bevinden zich onder hen die het zwaarst getroffen zijn door de economische crisis. Goede,
duurzame en alomvattende groei kan niet bereikt worden zonder de rechten van kinderen
te respecteren en in hun toekomst te investeren.
Als lid van het Europese Parlement kunt u een verschil maken door de rechten en het
welzijn van kinderentot een kernpunt van de Europa 2020 strategie te maken..
U kunt ook een verschil maken in uw eigen land door er voor te zorgen dat het bestaande
EU acquis voor kinderen goed wordt verwezenlijkt.
U kunt de kinderrechten bevorderen door systematisch op het kind te focussen in alle
beleidssectoren, parlementaire initiatieven, wettelijk en niet-wettelijk werk.

Als lid van het Europees Parlement kunt u:
Maak kinderen een uitdrukkelijke prioriteit in het Europees semester en het Europa 2020
bestuurlijk systeem.
Er voor zorgen dat EU fondsen voor kinderen voordeel opleveren; in het bijzonder de meest
achtergestelde kinderen zoals Roma-kinderen, kinderen met een beperking en
migrantenkinderen.
Steun de implementatie van de aanbeveling van de Europese Commissie, ‘Investeren in
Kinderen’, in de lidstaten.
Er voor zorgen dat kinderen uitdrukkelijk een prioriteit worden in de verwezenlijking van
regionaal en cohesiebeleid, de Europese strategie inzake handicaps , het EU-kader voor de
integratie van Roma, , in asiel- en migratiebeleid en het gelijkheids- en
antidiscriminatiebeleid van de EU.
Steun de ontwikkeling van de richtlijnen voor de gehele Europese Unie met betrekking tot
het beschermen van kinderen en het bevorderen van de overgang van institutionele naar
gemeenschapsgerichte zorg..

Onze visie
Het realiseren van de rechten van
kinderen overal!
Dit betekent:
Er voor zorgen dat elk kind de rechten uit kan oefenen die uiteengezet zijn in het
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
Elk kind in de eerste plaats als een kind behandelen, ongeacht sociale of etnische
achtergrond, geslacht, vermogen of migratiestatus.
De waarde van de eigen opvattingen en ervaring van kinderen erkennen, en hen in
staat stellen om zinvol te kunnen participeren in alle levens beïnvloedende keuzes.
De onderliggende oorzaken van kinderrechtenschendingen aanpakken door het uitroeien
van armoede, discriminatie en sociale uitsluiting en het beschermen tegen geweld,
misbruik, uitbuiting en verwaarlozing.
Investeren in de vroegste kinderjaren, gezondheidszorg, kwaliteit van het onderwijs en
gemeenschapsgerichte zorg en revalidatie.
Er voor zorgen dat kinderen opgroeien in stabiele, veilige en liefhebbende relaties door het
ondersteunen van gezinnen en zorgdragers.
Het verschaffen van intersectorale, geïntegreerde, en kindgerichte oplossingen om de
individuele en collectieve behoeften van kinderen te adresseren.
Een lange termijn perspectief aannemen en bekijken wat voor invloed onze huidige
beslissingen hebben op de toekomstige generaties.
.

Wat u kunt doen voor kinderen in de wereld

Wereldwijd leven ongeveer 600 miljoen kinderen in armoede. Tegen 2050 zal bijna 70 procent
van de kinderen in de wereld in arme en kwetsbare landen wonen. Kinderen staan centraal in de
ontwikkeling van landen, maar ze worden ook onevenredig getroffen door armoede ennood-en
conflictsituaties. Het opbouwen van solidaire, stabiele, democratische en welvarende
samenlevingen begint met het respecteren van de rechten van kinderen.
Als lid van het Europees Parlement kunt u het verschil maken door EU-instellingen en
ontwikkelingspartners te stimuleren om de rechten van kinderen op te nemen in alle
beleidsmaatregelen en acties, en door ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen in EUinstrumenten worden toegewezen aan kinderen.
U kunt er ook voor zorgen dat de EU strijdt voor een uitgebreide agenda voor na 2015 met een
duidelijke focus op het verbeteren van de realisatie en implementatie van universele
kinderrechten , ook in Europa.
In de buurlanden van de EU en de landen die kandidaat zijn voor EU-lidmaatschap kunt u de
rechten van kinderen bevorderen, door het toezicht op de uitvoering ervan te gebruiken als
maatstaf voor de beoordeling van vooruitgang in de betrekkingen met de EU.

Als lid van het Europees Parlement kunt u:
Een adequate financiering voor kinderen waarborgen in EU-instrumenten en het effect van
EU-steun op het leven van kinderen monitoren.
EU-instellingen in Brussel en vertegenwoordigingen in het buitenland ter verantwoording
roepen m.b.t. de uitvoering van hun verplichtingen in het kader van het IVRK en het
Verdrag van Lissabon met betrekking tot alle maatregelen die, direct of indirect, van
invloed zijn op kinderen..
Druk uitoefenen op de EU-instellingen om een uitgebreid mechanisme te creëren voor een
coherent beleid ten aanzien van ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen.
Ervoor zorgen dat de rechten van kinderen een uitdrukkelijke prioriteit zijn in het EUbeleid en in de associatieovereenkomsten voor toetreding tot de EU.
Ervoor zorgen dat de rechten van kinderen systematisch worden opgenomen in de
mensenrechtendialoog met derde landen, ze in overweging worden genomen bij
handelsovereenkomsten, en ze geïntegreerd worden in alle discussies over het
toekomstig beleidskader van de Europese Unie.

Maak van het Europees Parlement een Kinderrechtenkampioen!

In het Europees Parlement:
 Heeft geen van de 20 vaste commissies een expliciete verantwoordelijkheid voor kinderen.
 Is er geen systematische evaluatie van de impact van haar wetgevende en niet-wetgevende werk op
kinderen.
 Is er niemand die nagaat wat het aandeel van de EU-begroting is dat besteed wordt aan kinderen.

Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid
Het volgende Europees Parlement moet de institutionele capaciteit krijgen om op te komen voor de
belangen van kinderen in elk aspect van haar werk.
Wat is hiervoor nodig?
 Maak een permanent mechanisme in het Europees Parlement met expliciete verantwoordelijkheid
voor de bescherming en bevordering van de rechten van kinderen in alle beleidsafdelingen bij
binnenlandse en buitenlandse zaken.
 Gebruik de begrotingscontrole van het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de EU-middelen
aangewend worden in het belang van de kinderen, zowel intern als extern.
 Bewustwording binnen het Europees Parlement en bij de Europese burgers over de rechten van
kinderen en hoe het EU- beleid, de wetgeving en de fondsen het leven van kinderen in Europa en
wereldwijd beïnvloeden.
 Zorg voor proactieve inspanningen om kinderen te betrekken in de besluitvorming, de controle en
de evaluatie, door het bevorderen van hun betrokkenheid in uw kiesdistrict en in de EU- debatten,
en te zorgen voor hun toegang tot relevante en passende informatie.
Het volgende Europees Parlement moet EU-instellingen verantwoordelijk houden voor de uitvoering van
de bestaande wettelijke verplichtingen. Het moet ook het voortouw nemen in het bevorderen van nieuwe
en ambitieuzere EU-wetgeving en beleid inzake de rechten van kinderen. Het moet ook zorgen voor een
grotere samenhang tussen de doelstellingen van de interne en externe acties van de EU en de werkelijke
effecten op de levens van kinderen, zij het direct of indirect.

Wist u dat:
We iedereen tussen 0 en 18 kind noemen.

In de EU
Een op de vier kinderen in armoede leeft.
Kinderen een kwart van de nieuwe asielzoekers per jaar vormen.
Elk jaar 250.000 kinderen vermist raken, dat is 1 elke 2 minuten.
Naar schatting 800.000 kinderen een ouder in de gevangenis hebben.
Meer dan 1 miljoen kinderen in heel Europa in instellingen leven.

Wereldfwijd
Ongeveer 93 miljoen kinderen leven met een matige of ernstige handicap.
Elke minuut er 13 kinderen onder de vijf jaar sterven door vermijdbare oorzaken.
Een op de vijf vrouwen meldt dat zij als kind seksueel misbruikt werd.
35 miljoen kinderen en jongeren onder de leeftijd van 20 jaar internationale migranten zijn.

