Barnens Rättigheter Manifest
Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna.
Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen.
Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik, lagstiftning och åtgärder.
Alla EU:s medlemsstater är parter i FN:s konvention om Barns Rättigheter, och har tydliga
rättsliga skyldigheter till att främja, skydda och uppfylla de rättigheter som varje barn har i
deras jurisdiktioner.
Lissabonfördraget gör främjandet av barns rättigheter till ett uttryckligt mål för EU:s inre
och yttre förbindelser och EU stadgan om de grundläggande rättigheterna förutsätter att
barnets bästa sätts främsta i alla EU-åtgärder.
Det är dags att omsätta dessa åtaganden i konkreta resultat för barn!

Som medlem av Europaparlamentet:
Gör ett åtagande att bli en barnrättighetskämpe!

Vad du kan göra
för barn i Europa
Hur Europa behandlar sina barn kommer att avgöra dess framtid. Barn och familjer är bland de
som drabbats värst av den ekonomiska krisen. Smart, hållbar och inkluderande tillväxt kan inte
uppnås utan att respektera barns rättigheter och investera i deras framtid.
Som medlem av Europaparlamentet kan du göra skillnad genom att placera barns rättigheter
och välbefinnande i centrum för Europa 2020-strategin.
Du kan också göra skillnad i ditt land genom att se till att EU: s befintliga regelverk om
barn implementeras korrekt.
Du kan ytterligare främja skyddet av barns rättigheter genom att systematiskt integrera
ett barnfokus i alla politiska områden, parlamentariska initiativ, lagstiftnings-och ickelagstiftningsarbeten.

Som medlem av Europaparlamentet kan du:
Göra barn en tydlig prioritet i den europeiska planeringsterminen och Europa 2020strategin.
Se till att EU-medlen gynnar barn; särskilt de mest utsatta såsom romska barn, barn med
funktionsnedsättning och migrerande barn.
Stödja genomförandet av Europeiska kommissionens rekommendation ”Investera i barn” i
medlemsstaterna.
Se till att barn uttryckligen prioriteras i genomförandet av regional- och
sammanhållningspolitik, EU:s handikappsstrategi, EU:s ramprogram för romers
integration, i asyl-och integrationspolitik och i EU:s jämlikhet och icke-diskriminerings
politik.
Stödja utvecklandet av EU-standarder vad gäller skydd av barn och främja övergången från
institutionell- till samhällsbaserad omvårdnad.

Vår Vision
Att förverkliga rättigheter för varje barn,
överallt!
Detta betyder:
Säkerställa att alla barn kan utöva de rättigheter som anges i FN: s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen).
Behandla alla barn främst som ett barn, oavsett social eller etnisk bakgrund, kön,
förmåga eller migrationsstatus.
Erkänna värdet av barns egna åsikter och erfarenhet, och ge dem möjlighet att delta
på ett meningsfullt sätt i alla beslut som påverkar deras liv.
Ta itu med de grundläggande orsakerna till brott mot barns rättigheter genom att
bekämpa fattigdom, diskriminering och socialt utanförskap och skydda mot våld,
övergrepp, exploatering, utnyttjande och vanvård.
Investera i den tidiga barndomen, hälsovård, utbildning av hög kvalitet liksom
samhällsbaserad vård och rehabilitering.
Säkerställa att barn växer upp i stabila, trygga och omtänksamma relationer genom
att stödja familjer och vårdgivare.
Tillhandahålla tvärsektoriella, integrerade och barnfokuserade åtgärder för att möta
barns individuella och kollektiva behov.
Ta ett långsiktigt perspektiv och bedöma effekterna av våra beslut idag för framtida
generationer.

Vad du kan göra
för barn i världen
Världen över lever runt 600 miljoner barn i fattigdom. År 2050 kommer ungefär 70 procent av
världens barn att leva i fattiga och instabila länder. Barn är centrala för utveckling; de är också
oproportionerligt drabbade av fattigdom, nöd- och konfliktsituationer. Att bygga inkluderande,
stabila, demokratiska och välmående samhällen börjar med respekt för barns rättigheter.
Som medlem av Europaparlamentet kan du göra skillnad genom att uppmuntra EU:s
institutioner och utvecklingspartners att implementera barns rättigheter i all politik och åtgärder,
samt genom att säkerställa att tillräcklig finansiering i EU-instrument fördelas till barn.
Du kan också se till att EU bemästrar och genomför en omfattade efter-2015 agenda med tydligt
fokus på att förbättra förverkligandet av barns rättigheter överallt, även i Europa.
I utvidgnings- och grannländer kan du påskynda barns rättigheter genom att övervaka dess
implementering som ett mått för att bedöma de samlade framstegen i förbindelserna med EU.

Som medlem av Europaparlamentet kan du:
Säkra tillräcklig finansiering för barn i EU-instrument och övervaka effekterna av EU:s
bistånd på barns liv.
Hålla EU-institutionerna i Bryssel och representationer utomlands ansvariga för att redogöra
för genomförandet av sina åtaganden enligt FN: s barnkonvention och Lissabonfördraget i
alla åtgärder som påverkar barn, direkt eller indirekt.
Sätta press på EU:s institutioner för att upprätta ett omfattande system som säkerställer en
konsekvent politik för utvecklingsåtaganden över viktiga politiska områden.
Göra barns rättigheter en uttrycklig prioritering i EU s anslutnings-och grannskapspolitik och
associeringsavtal.
Se till att barns rättigheter tas upp systematiskt i EU:s dialog om mänskliga rättigheter med
tredjeländer, som beaktas i handelsavtal, och integreras i alla diskussioner om efter-2015
ramverket.

Gör det Europeiska Parlamentet till en kämpe för barns rättigheter!
In the European Parliament today:
 Ingen av de 20 kommittéerna har ett uttalat ansvar för barn.

 Det finns ingen systematisk utvärdering av effekterna för lagstiftande och icke-lagstiftande arbete
med barn.
 Ingen kontrollerar hur stor andel av EU-budgeten som har spenderats på barn.

Med stor makt kommer stort ansvar
Nästa Europaparlament måste ha institutionell kapacitet för att stå upp för barns intressen i alla aspekter
av sitt arbete.
Vad kommer krävas?
 Skapa en permanent mekanism i Europaparlamentet med uttryckligt ansvar för att skydda och
främja barns rättigheter över alla politiska sektorer i interna och externa angelägenheter.
 Utöva Europaparlamentets budgetkontroll för att säkerställa att EU-medel verkar utifrån det bästa
för barn, både internt och externt.
 Öka medvetenheten både inom Europaparlamentet och bland Europeiska medborgare om barns
rättigheter och om hur EU-politik, lagstiftning och fonder påverkar livet för barn i Europa och
globalt.
 Gör proaktiva insatser för att engagera barn i beslutsprocessen, övervaka och utvärdera genom att
främja deras deltagande i din valkrets och i EU debatter, och ge dem tillgång till relevant och
åldersanpassad information
Nästa Europaparlamentet måste hålla EU-institutionerna ansvariga för att redovisa genomförande av
befintliga rättsliga förpliktelser. Det måste också vara i framkant för främja ny och mer ambitiös EUlagstiftning och politik för barns rättigheter och säkerställa större samstämmighet mellan de angivna
målen för EU: s interna och externa åtgärder och de faktiska effekterna på barns liv, vare sig de är direkta
eller indirekta.

Visste du att:

Alla i åldern 0-18 är ett barn.

I EU
Vart fjärde barn lever i fattigdom.
Barn utgör en fjärdedel av nya asylsökande varje år.

250.000 barn rapporteras saknade varje år, 1 barn var 2 minut.
Uppskattningsvis 800.000 barn har en förälder i fängelse.
Mer än 1 miljon barn lever i instituionsvård i Europa.

Världen
93 miljoner barn lever med en måttlig eller svår funktionsnedsättning.
13 barn under fem års ålder dör var minut av orsaker som kan förhindras.
En av fem kvinnor rapporteras ha utsatts för sexuella övergrepp som barn.
35 miljoner barn och ungdomar under 20 års ålder är internationella migranter.

