Suuri valta tuo suuren
vastuun

Koko maailmassa
★ noin 93 miljoonalla lapsella on keskivaikea tai vaikea vamma
★ 13 alle viisivuotiasta lasta kuolee joka minuutti ehkäistävissä olevista syistä
★ yksi viidestä naisesta kertoo kokeneensa lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä
★ 35 miljoonaa alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta on maahanmuuttajia.

Seuraavan Euroopan parlamentin on työssään puolustettava monipuolisesti
lapsen etua.

EU:n politiikka, lainsäädäntö ja toiminta vaikuttavat joka
päivä lasten elämään kautta maailman.
Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen noudattamiseen, ja niillä on selkeät
lakisääteiset velvoitteet edistää ja suojella jokaisen niiden
toimivallan alaisena olevan lapsen oikeuksia ja toteuttaa niitä.

Euroopan unionin perusoikeuskirja edellyttää, että lapsen etu
on ensisijaisesti otettava huomioon kaikessa EU:n toiminnassa.
On aika muuntaa nämä sitoumukset konkreettisiksi tuloksiksi!

http://childrightsmanifesto.eu/ #childrightschampion

Euroopan parlamentin jäsenenä:
Sitoudu Lapsen oikeuksien puolustajaksi!
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Seuraavan Euroopan parlamentin on huolehdittava, että EU-instituutiot ottavat vastuun
olemassa olevien lakisääteisten velvoitteiden toimeenpanosta. Sen on myös oltava
eturintamassa edistämässä uutta ja kunnianhimoisempaa lasten oikeuksia koskevaa
EU-lainsäädäntöä ja -politiikkaa ja varmistamassa, että EU:n sisäisen ja ulkoisen
toiminnan tavoitteilla on suurempi vaikutus lasten elämässä, olivatpa tavoitteet ja
vaikutukset suoria tai epäsuoria.

Euroopan Unionissa elää noin 100 miljoonaa lasta.

Lissabonin sopimuksen myötä lasten oikeuksien edistäminen
on EU:n sisä- ja ulkopolitiikan nimenomainen tavoite.

Mitä tämä edellyttää?
★ Euroopan parlamenttiin on luotava pysyvä mekanismi, jonka vastuulla on suojella ja
edistää lapsen oikeuksia kaikilla sisä- ja ulkopolitiikan sektoreilla.
★ Euroopan parlamentin tulee valvoa talousarviotaan, jotta varmistetaan EU:n varojen
käyttö lasten eduksi.
★ Euroopan parlamentissa ja Euroopan maiden kansalaisten keskuudessa on
lisättävä tietoisuutta lapsen oikeuksista ja siitä, miten EU:n politiikka, sen
lainsäädäntö ja varat vaikuttavat lasten elämään Euroopassa ja koko maailmassa.
★ On edistettävä keinoja, joilla lapset otetaan mukaan päätöksentekoon, valvontaan
ja arviointiin edistämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua keskusteluihin sekä
kansallisella että EU:n tasolla. On myös varmistettava lapsille olennaisen ja ikään
soveltuvaan tiedon saatavuus.

Kehittyvien maiden väestöstä puolet on lapsia.
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★ yhdelläkään sen 20 valiokunnasta ei ole varsinaista vastuuta lapsista
★ lainsäädännöllisen ja muun työn vaikutuksia lapsiin ei arvioida järjestelmällisesti
★ kukaan ei seuraa sitä, mikä osuus EU:n budjetista käytetään lapsiin.

EU:ssa
★ joka neljäs lapsi elää köyhyydessä
★ joka vuosi neljännes uusista turvapaikan hakijoista on lapsia
★ 250 000 lasta ilmoitetaan kadonneeksi vuosittain, eli 1 lapsi 2 minuutin välein
★ arviolta 800 000 lapsen vanhempi on vankilassa
★ yli miljoona lasta elää laitoshoidossa Euroopassa.

Lapsen oikeuksien
manifesti
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Tänä päivänä Euroopan parlamentissa:

Tiesitkö, että
★ jokainen 0–18-vuotias on lapsi.
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Euroopan parlamentista
Lapsen oikeuksien
puolustaja!
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Mitä sinä voit tehdä
Euroopan lasten hyväksi

Meidän visiomme:

Lapsen oikeuksien
toteutuminen kaikkialla!

★ varmistaa, että EU:n varat hyödyttävät lapsia ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia lapsia, kuten romanilapsia, vammaisia lapsia ja maahanmuuttajalapsia
★ tukea Euroopan komission ”Investing in Children” -suositusten implementointia
jäsenvaltioissa

★ varmistaa, että lapset asetetaan etusijalle alueellisessa ja yhtenäistämispolitiikassa,
vammaisia koskevassa EU:n strategiassa (European Disability Strategy), romanikysymyksiä
koskevassa EU:n puitekehyksessä kansallisella tasolla (EU Framework for Roma
Integration), turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa ja EU:n tasa-arvo- ja syrjinnän
vastaisessa politiikassa
★ tukea EU-tasoisten lastensuojelustandardien kehittämistä ja edistää laitoshuollosta
avohuoltoon siirtymistä.
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★ priorisoida lapset European Semester -ohjausjaksolla ja Euroopa 2020 -strategiassa

Inklusiivisten, vakaiden, demokraattisten ja vauraiden yhteiskuntien rakentaminen edellyttää
lasten oikeuksien kunnioittamista.
Euroopan parlamentin jäsenenä voit vaikuttaa asioihin rohkaisemalla EU:n instituutioita ja
kehityskumppaneita asettamaan lasten oikeudet etusijalle kaikessa politiikassa ja toiminnassa
sekä varmistamalla, että EU:n elimet varaavat riittävästi varoja lapsia varten.

On varmistettava, että jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.
Jokaista lasta on kohdeltava ensisijaisesti lapsena
riippumatta sosiaalisesta tai etnisestä taustasta, fyysisistä
ominaisuuksista tai maahanmuuttostatuksesta.

Voit myös varmistaa, että EU toteuttaa kattavan vuoden 2015 jälkeisen toimintasuunnitelman,
jonka selkeä tavoite on parantaa lasten oikeuksien toteutumista sekä Euroopassa että
maailmanlaajuisesti.

Lasten omien näkemysten ja kokemusten arvo on
tunnustettava, jotta he voivat osallistua elämäänsä
vaikuttaviin päätöksiin merkityksellisellä tavalla.

Voit edistää lasten oikeuksia EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeissa käyttämällä lapsen
oikeuksien toteutumista mittarina arvioitaessa näiden maiden yleistä EU-suhteiden kehitystä.

On paneuduttava lasten oikeuksien rikkomisen
perimmäisiin syihin taistelemalla köyhyyttä, syrjintää ja
sosiaalista ekskluusiota sekä laiminlyöntiä vastaan.

Euroopan parlamentin jäsenenä voit

On investoitava varhaislapsuuteen, terveydenhoitoon ja
laadukkaaseen koulutukseen sekä avohuollon palveluihin.
On varmistettava, että lapset saavat kasvaa vakaissa,
turvallisissa ja välittävissä ihmissuhteissa perheidensä ja
huoltajiensa kanssa.
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Lasten yksilöllisiin ja yhteisiin tarpeisiin on vastattava
tarjoamalla lapsiystävällisiä, sektorirajat ylittäviä ja
integroituja palveluita.
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Tämä tarkoittaa
seuraavia asioita:

Euroopan parlamentin jäsenenä voit vaikuttaa asioihin asettamalla lasten oikeudet ja
hyvinvoinnin Eurooppa 2020 -strategian ydintavoitteeksi.

Voit vaikuttaa omassa maassasi myös varmistamalla, että nykyinen EU:n lapsia koskeva
lainsäädäntö toteutuu asianmukaisesti. Voit edistää lasten oikeuksien suojelua myös
tuomalla lapsikeskeisyyden kaikille poliittisille sektoreille, eduskunnan aloitteisiin ja
lainsäädännölliseen ja lainsäädännön ulkopuoliseen työhön.

Noin 600 miljoonaa lasta eri puolilla maailmaa elää köyhyydessä. Vuonna 2050 lähes 70
prosenttia maailman lapsista elää köyhissä ja hauraissa maissa. Lapsilla on keskeinen
rooli kehityksessä ja he myös kärsivät suhteettoman paljon köyhyydestä, hätätiloista ja
konfliktitilanteista.

★ varmistaa riittävät lapsille kohdistetut varat EU:n elimissä ja tarkkailla EU:n antaman tuen
vaikutusta lasten elämässä
★ pitää EU:n Brysselin instituutiot ja edustukset ulkomailla vastuussa sitoumustensa
toteuttamisesta lapsen oikeuksien sopimuksen ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti
kaikissa niiden toiminnoissa, jotka vaikuttavat lapsiin suorasti tai epäsuorasti
★ painostaa EU:n instituutioita perustamaan kattavan mekanismin, jolla varmistetaan
yhteneväisyys EU-politiikan eri avainalueiden kehityssitoumuksissa
★ priorisoida lapsen oikeuksia EU:n jäsenyys- ja naapuruuspolitiikassa ja
assosiaatiosopimuksissa
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Euroopan tapa kohdella lapsiaan määrittää sen tulevaisuuden. Talouskriisistä kärsivät eniten
lapset ja perheet. Järkevää, kestävää ja laajaa kasvua ei voida saavuttaa, jos lasten oikeuksia ei
kunnioiteta eikä heidän tulevaisuuteensa investoida.

Euroopan parlamentin jäsenenä voit

Mitä sinä voit tehdä koko
maailman lasten hyväksi

H

On tarkasteltava asioita pitkällä tähtäimellä ja arvioitava
tämänhetkisten päätösten vaikutukset tuleviin sukupolviin.

★ varmistaa, että lasten oikeudet huomioidaan järjestelmällisesti EU:n
ihmisoikeuskeskusteluissa kehitysmaiden kanssa ja kauppasopimuksissa ja että ne ovat
keskeinen aihe vuoden 2015 jälkeistä viitekehystä koskevissa keskusteluissa.

