Manifest prava djeteta
Djeca čine polovinu stanovništva u zemljama u razvoju.
Približno 100 milijuna djece živi u Europskoj uniji.
Politike, zakonodavstvo i djelovanje Europske unije
svakodnevno utječe na živote djece diljem svijeta.
Sve države članice Europske unije potpisnice su Konvencije UN-a
o pravima djeteta te imaju jasne zakonske obveze da promiču,
štite i ostvaruju prava svakog djeteta u svojoj nadležnosti.
Prema Lisabonskom sporazumu promicanje prava djeteta
izričit je cilj unutarnjih i vanjskih poslova Europske unije,
dok Povelja Europske unije o temeljnim pravima zahtijeva da je
najbolji interes djeteta od primarnog značaja u svakom djelovanju Europske unije.
Vrijeme je da se ove obveze prevedu u rezultate koji su konkretni za djecu!

Kao član Europskog parlamenta:
Opredijelite se da budete “Prvak prava djeteta”!

Što možete učiniti
za djecu u Europi
Način na koji Europa tretira svoju djecu odredit će njezinu budućnost. Djeca i obitelji su
jedni od onih koji su najteže pogođeni gospodarskom krizom. Pametan, održiv i uključiv rast
ne može se postići bez poštivanja prava djece i ulaganja u njihovu budućnost.
Kao član Europskog parlamenta možete učiniti promjenu postavljanjem dječjih prava i
dobrobiti djece u središte strategije Europa 2020.
Također, možete učiniti promjenu u svojoj zemlji osiguravajući da se postojeća pravna
stečevina Europske unije o djeci pravilno provedi.
Nadalje, možete unaprijediti zaštitu prava djece tako da sustavno usmjerite fokus na djecu
u svim političkim djelatnostima, parlamentarnim inicijativama, zakonodavnom i
nezakonodavnom radu.

Kao član Europskog parlamenta možete:
Osigurati da djeca postanu izričiti prioritet u Europskom semestru i Europa 2020 sustavu
upravljanja;
Osigurati da su sredstva Europske unije u službi dobrobiti djece, osobito one koja su u
posebno nepovoljnom položaju, primjerice romske djece, djece s teškoćama u
razvoju i djece migranata;
Poduprijeti implementaciju preporuke Europske komisije ‘Ulaganje u djecu’ u državama
članicama;
Osigurati da djeca budu izričit prioritet u provedbi regionalne i zajedničke politike,
Europske strategije za osobe s invaliditetom, Okvira Europske unije za integraciju
Roma, politika azila i migracijskih politika te u provedbi politike Europske unije o
ravnopravnosti i nediskriminaciji;
Podržati razvoj standarda koji se odnose na zaštitu djece u Europskoj uniji te promicati
prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici.

Naša vizija
Ostvarivanje prava
svakog djeteta, svugdje!
To znači:
Omogućiti da svako dijete može ostvariti prava
koja su navedena u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.
Tretirati svako djete prvenstveno kao dijete, bez obzira na
društvenu ili etničku pripadnost, spol, sposobnosti ili migracijski status.
Uvažavati vrijednost osobnih stavova i iskustava djeteta i omogućiti
svakom djetetu da sudjeluje u svim odlukama koje utječu na njegov život.
Rješavati temeljne uzroke kršenja prava djeteta boreći se protiv siromaštva,
diskriminacije i socijalne isključenosti te štiteći djecu od nasilja, zlostavljanja,
iskorištavanja i zanemarivanja.
Ulagati u rano djetinjstvo, zdravstvo, kvalitetno obrazovanje,
kao i skrb u zajednici te rehabilitacijske centre.
Osigurati da djeca odrastaju u stabilnim, sigurnim i brižnim odnosima unutar
podupirujućih obitelji i njegovatelja.
Pružanje međusektorskih, integriranih i na dijete usredotočenih reakcija koje su
usmjerene prema individualnim i kolektivnim potrebama djece.
Uzeti u obzir dugoročni pogled i procjenu utjecaja naših današnjih odluka
na buduće generacije.

Što možete učiniti
za djecu u svijetu
Oko 600 milijuna djece diljem svijeta živi u siromaštvu. Do 2050. gotovo 70% djece u svijetu
živjet će u siromašnim i nestabilnim zemljama. Djeca su ključna za razvoj, ali su i
nesrazmjerno pogođeni siromaštvom te izvanrednim i ratnim stanjima. Izgradnja
inkluzivnog, stabilnog, demokratskog i prosperitetnog društva započinje poštivanjem prava
djeteta.
Kao član Europskog parlamenta možete učiniti promjenu poticanjem institucija Europske
unije i razvojnih partnera da uvažavaju prava djeteta unutar svih politika i aktivnosti te da
instrumentima Europske unije osiguraju dostatna sredstva namijenjena djeci.
Također, možete osigurati da Europska unija postane prva koja će implementirati
sveobuhvatan plan nakon 2015. s jasnim fokusom na unaprjeđenje ostvarivanja prava
djece svugdje uključujići i u Europu.
U zemljama kandidatima i susjednim zemljama mogu se unaprijediti prava djece praćenjem
njihove provedbe što može biti mjerilo za procjenu ukupnog napretka tih zemalja u
odnosima s Europskom unijom.

Kao član Europskog parlamenta možete:
Osigurati odgovarajuća sredstva za djecu pomoću instrumenata Europske unije i pratiti
utjecaj pomoći Unije na živote djece;
Osigurati da institucije Europske unije u Bruxellesu i predstavništva u inozemstvu
provode svoje zakonske obveze prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta i
Lisabonskom sporazumu u svim aktivnostima koje utječu na djecu, direktno ili
indirektno.
Izvršiti pritisak na institucije Europske unije da uspostave sveobuhvatni mehanizam koji
uspostavlja povezanost politika za preuzete obveze u ključnim područjima.
Učinite prava djeteta izričitim prioritetom u pristupnim politikama Europske unije i
politikama susjednih zemalja te u pristupnim sporazumima.
Osigurajte da se prava djeteta sustavno uključuju u dijaloge Europske unije sa zemljama
trećeg svijeta o ljudskim pravima, da se uzimaju u obzir pri sklapanju trgovinskih
sporazuma te da su zastupljena u svim raspravama vezanim za Okvir nakon 2015.

Učinite Europski parlament svjetskim prvakom prava djeteta!
U Europskom parlamentu danas:
 Nijedan od 20 stalnih odbora nema isključivu odgovornost prema djeci.
 Ne postoji sustavna procjena utjecaja zakonodavnog i nezakonodavnog rada na djecu.

 Nitko ne prati koliki se udio proračuna Europske unije uloži u djecu..
S velikom moći dolazi i velika odgovornost
Sljedeći sastav Europskog parlamenta mora imati institucionalni kapacitet da bi stao u obranu
interesa djece u svakom aspektu svog rada.
Što će za to biti potrebno?
 Stvoriti stalni mehanizam u Europskom parlamentu s izričitom odgovornošću za zaštitu i
promicanje dječjih prava unutar svih sektora politika unutarnjih i vanjskih poslova.
 Uvesti praksu proračunskog nadzora Europskog parlamenta kako bi se osiguralo da
Europska unija financira rad u najboljem interesu djece (jednako unutar i izvan Europske
unije).
 Podići svijest unutar Europskog parlamenta i među europskim građanima o dječjim pravima te
o utjecaju politika, zakonodavstva i sredstava Europske unije na živote djece u Europi i
svijetu.
 Učiniti proaktivne napore da se djeca uključe u donošenje odluka, praćenje i evaluaciju kroz
promicanje njihova sudjelovanja unutar Vaše izborne jedinice i u raspravama Europske unije
te osiguravajući im pristupa relevantnim informacijama primjerenim njihovoj dobi.
Sljedeći saziv Europskog parlamenta mora osigurati da institucije Europske unije provode postojeće
zakonske obveze. Također, mora biti na čelu unapređenja novog i ambicioznijeg zakonodavstva i
politika Europske unije o dječjim pravima te osiguravati veću usklađenost između postavljenih
ciljeva unutarnjeg i vanjskog djelovanja Europske unije i stvarnih učinaka na živote djece, bilo
izravno ili neizravno.

Jeste li znali:
Svatko u dobi 0-18 godina je dijete.

Unutar Europske unije
Jedno od četvero djece živi u siromaštvu.
Djeca čine jednu četvrtinu novih tražitelja azila svake godine.
250 000 djece se prijavi kao nestale svake godine, 1 svake 2 minute.
Procjenjuje se da oko 800 000 djece ima roditelja u zatvoru.
Više od milijun djece diljem Europe živi u institucionalnoj skrbi.

U svijetu
Oko 93 milijuna djece živi s umjerenim ili teškim invaliditetom.
13 djece mlađe od pet godina umire od izlječivih uzroka svake minute.
Jedna od pet žena bila je seksualno zlostavljana kao dijete.
35 milijuna djece i mladih do 20 godina starosti su međunarodni migranti.

