Legyen az Európai Parlament a gyermekjogok
legfőbb védelmezője!
Az Európai Parlamentben ma:




A jelenleg működő 20 bizottság egyike sem visel egyértelmű felelősséget a
gyerekekért.
A jogi és más nem jogi döntések gyerekekre gyakorolt hatásáról nincs
rendszeres és rendszerszintű értékelés.
Nem tudjuk, és nem is számítható ki, hogy az EU költségvetéséből mennyit
költenek gyerekekre.

Tudta Ön, hogy …?


Az EU-ban






A nagyobb hatalommal nagyobb felelősség is jár!
A következő Európai Parlamentnek munkája minden területén ki kell majd állnia a
gyerekek érdekeiért, és ehhez biztosítani kell az intézményi kapacitásokat.

Mit jelent ez?





Az Európai Parlamentben olyan, állandó mechanizmust alakítsanak ki, ami
egyértelmű felelősségvállalást jelent a gyerekek jogainak védelméért minden
szakpolitika területén, a bel- és külügyek esetében is.
Az Európai Parlamentnek gyakorolnia kellene költségvetési ellenőrző jogát, hogy
az EU alapok biztosan a gyerekek legfőbb érdekében működjenek az EU-n belül
és azon kívül is.
Az Európai Parlament tagjait és az európai polgárok figyelmét a gyerekek
jogaira, és arra kell felhívni, hogy az EU-s szakpolitikák, a törvényhozás és a
pénzügyi alapok hogyan befolyásolják a gyerekek életét Európában és globálisan.
Több proaktív erőfeszítést kell tenni a gyerekek bevonására a döntéshozatal,
monitorozás és értékelés területén, úgy, hogy a választókerületükben és EU-s
vitákban is támogatni kellene részvételüket, bevonásukat, és biztosítani kell
hozzáférésüket a számukra releváns és koruknak megfelelő információkhoz.

A következő Európai Parlament feladata lesz, hogy valamennyi EU-s intézmény legyen
számon kérhető a meglévő jogi kötelezettségek teljesítéséért. Előtérbe kell helyezni és
erőteljesebben szorgalmazni az újabb és ambiciózusabb, a gyerekek jogaira vonatkozó
EU-s jogszabályok és szakpolitikák megszületését, és biztosítani kell, hogy jóval
koherensebbek legyenek az Európai Unión belüli és azon kívüli célok, és ezeknek a
gyerekek életére gyakorolt, akár közvetlen vagy közvetett tényleges hatásai.

Mindenki gyereknek számít 0- 18 éves kora között

Négyből egy gyermek szegénységben él.
Gyerekek teszik ki az új menedékkérők egynegyedét minden évben.
Évente 250.000 gyermek eltűnését jelentik a hatóságoknak, vagyis
kétpercenként eltűnik egy gyerek.
A becslések szerint 800.000 gyermeknek van valamelyik szülője börtönben.
Európában több mint 1 millió gyermek él még mindig intézetben,
gyerekotthonban.

Kb. 93 millió gyermek él enyhébb vagy súlyosabb fogyatékossággal.
Minden percben 13 öt év alatti gyermek hal meg megelőzhető okok miatt.
Ötből egy nő jelenti, hogy gyermekkorában szexuális abúzus áldozata lett.
35 millió gyermek és 20 év alatti fiatal vált eddig nemzetközi migránssá.

http://childrightsmanifesto.eu/

A fejlődő országok népességének a fele gyerek.
Az Európai Unióban nagyjából 100 millió gyerek él.

A világon





A Gyermeki Jogok Kiáltványa

#childrightschampionCH

A gyerekek életét a világon mindenhol, minden nap befolyásolja
az EU-s politika, törvényhozás és azok végrehajtása.
Az EU minden tagállama ratifikálta az ENSZ Gyermekjogi
Egyezményét, így egyértelmű jogi kötelezettsége jogalkotásában
minden a joghatóságán belül élő gyerek jogainak támogatása,
védelme és teljesítése.
A Lisszaboni Szerződés egyértelműen leszögezi, hogy a gyermek
jogainak támogatása, erősítése az Európai Unió bel- és
külügyeiben egyaránt kifejezett cél, és az Alapvető Jogok
Európai Kartája előírja, hogy a gyerek legfőbb érdeke minden
EU-s döntésben és lépésében prioritást kell, hogy élvezzen.
Eljött az ideje, hogy ezek az elkötelezettségek végre a gyerekek
számára is kézzel fogható eredményeket hozzanak!
Mint az Európai Parlament tagja, kötelezze el magát, hogy a
Gyermeki jogok bajnoka lesz!

Mit tehet a gyerekekért Európában?

Mit kellene elérnünk?

Mit tehet a világ gyermekeiért?

Teljesüljenek mindenhol, minden gyermek jogai!
Az, ahogyan Európa bánik az itt élő gyerekekkel, az meghatározza a térség jövőjét.
A gyerekek és családok a válság által leginkább sújtott csoportok közé tartoznak. Az
okos, fenntartható és inkluzív növekedés nem érhető el a gyerekek jogainak
tiszteletben tartása, és a jövőjükbe való befektetés nélkül.
Mint az Európai – vagy a nemzeti – Parlament tagja, Ön is részese lehet a változásnak:
az Európa 2020 stratégiában kiemelt helyet kell biztosítani a gyerekek jogainak és
jóllétének.
Ön is elérhet változást a saját országában, ha mindent megtesz azért, hogy a
gyerekekre vonatkozó EU-s jogrendszer megfelelően beépüljön. Tovább viheti a
gyerekek jogainak védelmét, ha a gyermekjogi szempontot minden szakpolitikai
szektorban, parlamenti kezdeményezésben, a törvényhozásban és a többi területen
szisztematikusan integrálja.

Az Európai Parlament tagjaként Ön:







Prioritássá teheti a gyerekek helyzetének javítását az Európai szemeszter és az
Európa 2020 megvalósítása során.
Biztosíthatja, hogy az EU-s alapokból jusson a gyerekeknek; különösen a
leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőknek, mint a roma, fogyatékos és
migráns gyerekek.
Támogathatja, hogy az Európai Bizottság „Beruházás a gyerekekbe” című
ajánlását a tagállamokban végrehajtsák
Biztosíthatja, hogy a gyerekek egyértelmű prioritást élvezzenek a regionális és
kohéziós politikák, az európai fogyatékosságügyi stratégia, a nemzeti
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere, a menedékkérőkkel és
migránsokkal kapcsolatos politika és az EU-s egyenlőséget és diszkriminációmentességet célzó politikák végrehajtásában.
Támogathatja az Európai Uniós gyermekvédelemre és ösztönözheti az intézeti
ellátásról a közösségi ellátásra való átállás európai uniós szakmai szabályok
fejlesztését.

Mit jelent ez?
Biztosítsuk, hogy minden gyermek gyakorolhassa az ENSZ Gyermekjogi
Egyezményében foglalt jogait.

Földünkön körülbelül 600 millió gyerek él szegénységben. 2050-re a gyerekek majdnem
70%-a él majd szegény és instabil országokban. A gyerekek a fejlődés kulcsai;
ugyanakkor aránytalanul nagymértékben sújtja őket a szegénység, valamint a
rendkívüli és konfliktusos események. A befogadó, stabil, demokratikus és prosperáló
társadalmak építésével kezdődik a gyermeki jogok tiszteletben tartása.

Minden gyermeket először és elsősorban gyerekként kezeljünk,
függetlenül etnikai vagy társadalmi hovatartozásától, nemétől,
képességeitől vagy migráns helyzetétől.

Mint az (Európai) Parlament tagja, Ön is részese lehet a változásnak: bátorítsa az EU-s
intézményeket és fejlesztési partnereket, hogy minden szakpolitikában és akcióban
megjelenjenek a gyerekjogok, és biztosítsa, hogy a gyerekekkel kapcsolatos minden
EU-s intézkedés megfelelően finanszírozott legyen.

Ismerjük el a gyerekek nézeteinek és tapasztalatainak értékét, tegyük
lehetővé, hogy érdemben részt vegyenek az őket érintő döntésekben.

Támogassa, hogy az EU pártfogolja és végrehajtsa az átfogó 2015 utáni programot, ami
egyértelműen célozza a gyermeki jogok minél teljesebb megvalósítását mindenhol, így
Európában is.

A gyermeki jogok sérelmének kiváltó okait célozzuk meg: a szegénységet,
a diszkriminációt, és társadalmi kirekesztést; és védjük meg őket az
erőszaktól, bántalmazástól, kizsákmányolástól és elhanyagolástól.
Befektetés a kora gyermekkorba, egészségügybe, minőségi oktatásba
csakúgy, mint a közösségi ellátásba és rehabilitációs szolgáltatásokba.
Biztosítsuk, hogy a gyerekek stabil, biztonságos törődő környezetben és
kapcsolatban növekedhessenek, úgy, hogy támogatjuk a családokat és a
gondviselőket.
A különböző ágazatokon átívelő, integrált, gyerekközpontú megoldásokat
kell találnunk a gyerekek egyéni és kollektív szükségleteinek.

Tágabb környezetében és a szomszédos országokban úgy segítheti elő a gyermeki jogok
teljesülését, hogy monitorozza végrehajtásukat, felmérve az általános fejlődést az EUval összefüggésben.

Az Európai Parlament tagjaként Ön:






Hosszú távon kell gondolkodnunk és terveznünk, folyamatosan felmérve
döntéseink hatását a mai és a jövőbeli generációkra.



Biztosíthatja a megfelelő finanszírozást a gyerekeket érintő EU-s
intézkedésekben, és monitorozhatja az EU-s segélyek hatását.
Számon kérheti a brüsszeli és nemzetközi intézményeket, hogy teljesítik-e
kötelezettségeiket, melyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében és a
Lisszaboni Szerződésben vállaltak, minden, a gyerekeket közvetetten vagy
közvetlen érintő intézkedésükben.
Nyomást gyakorolhat az EU intézményeire, hogy azok összefüggő
mechanizmust alakítsanak ki, ami elfogadja a koherens fejlesztési
kötelezettségvállalások politikáját a fontosabb szakpolitikai területeken.
A gyerekjogokat egyértelmű prioritássá teheti az EU-hoz csatlakozók és a
szomszédos államok politikájában és a társulási megállapodásokban.
Biztosíthatja, hogy a gyerekjogok folyamatosan jelen legyenek az EU és egy
harmadik ország emberi jogi párbeszédeiben, ill. kereskedelmi
megállapodásaiban, és minden, a 2015 utáni keretrendszerről szóló vitában.

