Manifest práv detí
Deti tvoria polovicu populácie v rozvojových krajinách.
Približne 100 miliónov detí žije v Európskej únii.
Životy detí na celom svete sú denne ovplyvňované politikou, legislatívou
a opatreniami Európskej únie.
Všetky členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN
o právach dieťaťa a majú jasné právne záväzky podporovať, chrániť
a napĺňať práva každého dieťaťa vo svojom právnom systéme.
Lisabonská zmluva jasne vymedzuje podporu práv detí
ako jeden z cieľov vnútorných aj vonkajších záležitostí EÚ
a Charta základných práv EÚ vyžaduje, aby najlepší záujem dieťaťa
bol prioritne zohľadnený vo všetkých opatreniach EÚ.
Je čas, aby sa tieto záväzky premietli do konkrétnych výsledkov v prospech detí!

Ako člen Európskeho parlamentu:
Staňte sa obhajcom práv detí!

Čo môžete urobiť
pre deti v Európe
Ako sa Európa správa k svojim deťom, ovplyvní jej budúcnosť. Deti a rodiny patria k najviac
postihnutým ekonomickou krízou. Rozumný , udržateľný a inkluzívny rast nemôže byť
dosiahnutý bez rešpektovania práv detí a investovania do ich budúcnosti.
Ako člen Európskeho parlamentu to môžete zmeniť tým, že napomôžete tomu, aby sa práva detí
a ich blaho stali ťažiskom stratégie Európa 2020.
Taktiež môžete ovplyvniť situáciu vo vašej domovskej krajine tým, že budete vyžadovať, aby sa v nej
správne implementovala existujúca legislatíva EÚ týkajúca sa detí.
Lepšej ochrane práv detí môžete napomôcť aj tým, že sa vo svojej činnosti budete systematicky
zameriavať na problematiku detí ako aj na dopady všetkých prijímaných rozhodnutí na úrovni EÚ
na deti - vo všetkých oblastiach politiky, parlamentných iniciatívach, legislatívnej a nelegislatívnej
činnosti.

Ako člen Európskeho parlamentu môžete:
Zabezpečte, aby sa deti stali jasne pomenovanou a stanovenou prioritou Európskeho semestra
a systému riadenia napĺňania stratégie Európa 2020.
Zabezpečte, aby mali deti prospech zo zdrojov EÚ; zvlášť tie, ktoré sú najviac znevýhodnené
ako rómske deti, deti so zdravotným znevýhodnením alebo deti migrantov.
Podporte implementáciu Odporúčania Európskej komisie ‘Investovanie do detí’ v členských
štátoch.
Zabezpečte, aby boli deti jasne pomenovanou a stanovenou prioritou v implementácii
regionálnych a kohéznych politík, v Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia,
v Európskom rámci integrácie Rómov, v azylových a migračných politikách ako aj v politikách
EÚ v oblasti rovnosti a nediskriminácie.
Podporte rozvoj celoeurópskych štandardov v oblasti ochrany detí a podporte prechod
z inštitucionálnej starostlivosti o deti na starostlivosť založenú na komunitnom princípe.

Naša vízia
Zabezpečenie práv
každého dieťaťa všade!
To znamená:
Zabezpečiť, aby každé dieťa mohlo uplatňovať svoje práva ustanovené
v Dohovore OSN o právach dieťaťa.
Zaobchádzať s každým dieťaťom v prvom rade a predovšetkým ako s dieťaťom bez
ohľadu na jeho sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie, schopnosti
alebo migračný status.
Uznať hodnotu vlastných názorov a skúseností detí a umožniť im zmysluplne sa
spolupodieľať na všetkých rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na ich život.
Riešiť hlavné príčiny porušovania práv detí prostredníctvom boja proti chudobe,
diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu a ochraňovaním pred násilím, zneužívaním,
vykorisťovaním a zanedbávaním.
Investovať do systému starostlivosti a zabezpečenia rozvoja v rannom detstve,
do zdravotnej starostlivosti, kvalitnej výchovy a vzdelávania ako aj do starostlivosti
a rehabilitačných služieb založených na komunitnom princípe.
Zabezpečiť, aby deti vyrastali v stabilných, bezpečných a starostlivých vzťahoch,
prostredníctvom podpory rodiny a opatrovníkov.
Poskytovať medzisektorové, integrované a na dieťa zamerané služby,
ktoré budú reagovať na individuálne a kolektívne potreby detí.
Osvojiť si dlhodobý pohľad a posudzovať vplyv dnešných rozhodnutí
na budúce generácie.

Čo môžete urobiť
pre deti vo svete
Približne 600 miliónov detí vo svete žije v chudobe. Do roku 2050 skoro 70 percent detí vo svete
bude žiť v chudobných a nestabilných krajinách. Deti sú zásadné pre rozvoj; sú však neúmerne
postihnuté chudobou, krízovými a konfliktnými situáciami. Budovanie inkluzívnych, stabilných,
demokratických a prosperujúcich spoločností začína rešpektovaním práv detí.
Ako člen Európskeho parlamentu môžete priniesť zmenu tým, že budete viesť inštitúcie EÚ
a rozvojových partnerov k tomu, aby zohľadňovali práva detí vo všetkých politikách a aktivitách
a taktiež tým, že zabezpečíte, aby boli dostatočné finančné nástroje EÚ pridelené na oblasti súvisiace
s podporou práv a rozvoja detí.
Tiež môžete zabezpečiť, že EÚ bude viesť a implementuje komplexný Rozvojový program OSN po
roku 2015 (tzv. post-2015 agenda) s jasným zameraním na zlepšenie uplatňovania práv detí všade,
vrátane Európy.
V kandidátskych a susedských krajinách EÚ môžete podporiť práva detí prostredníctvom
monitorovania ich implementácie ako meradla pre zhodnotenie celkového pokroku vo vzťahoch
s EÚ.

Ako člen Európskeho parlamentu môžete:
Zabezpečiť adekvátne finančné zdroje pre deti v nástrojoch EÚ a monitorovať vplyv pomoci EÚ
na životy detí.
Žiadať, aby inštitúcie EÚ sídliace v Bruseli ako aj zastupiteľské úrady v zahraničí preukázali
implementáciu svojich záväzkov vychádzajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa
a Lisabonskej stratégie vo všetkých aktivitách, ktoré majú priamy i nepriamy vplyv na deti.
Vyvíjať tlak na inštitúcie EÚ, aby vytvorili komplexný mechanizmus oceňujúci súdržnosť politík
voči rozvojovým záväzkom naprieč všetkými politickými oblasťami.
Zabezpečiť, aby práva dieťaťa boli explicitnou prioritou v pristupujúcich a susedských politikách
EÚ ako aj v dohodách o pridružení.
Zabezpečiť, že práva detí sú systematicky riešené v dialógoch EÚ o ľudských právach s tretími
krajinami, sú zohľadnené pri obchodných dohodách a začlenené do všetkých diskusií
týkajúcich sa Rozvojového programu po roku 2015.

Zabezpečte, aby bol Európsky parlament globálnym lídrom
v oblasti práv detí!
V súčasnosti v Európskom parlamente:
 Žiadny z jeho 20 stálych výborov nemá jasne pomenovanú zodpovednosť za deti.
 Neexistuje systematické posudzovanie vplyvu jeho legislatívnych i nelegislatívnych činností na deti.
 Nikto nesleduje aký podiel z rozpočtu EÚ bol pridelený na deti.

S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť
Nový Európsky parlament musí mať dostatočnú inštitucionálnu kapacitu postaviť sa za záujmy detí v každom
aspekte svojej práce.
Čo si to vyžaduje?
 Vytvorenie stáleho mechanizmu v Európskom parlamente s jasnou zodpovednosťou za ochranu
a presadzovanie práv detí naprieč všetkými politickými oblasťami vo vnútorných aj vonkajších
záležitostiach EÚ.
 Zabezpečiť kontrolu rozpočtu EÚ Európskym parlamentom tak, aby finančné prostriedky EÚ boli
využité v najlepšom záujme detí - interne aj externe.
 Zvýšiť povedomie v rámci Európskeho parlamentu a medzi európskymi občanmi o právach detí
a o tom, aký vplyv majú politika, legislatíva a finančné zdroje EÚ na životy detí v Európe a v celom
svete.
 Byť proaktívny v zapojení detí do rozhodovania, monitorovania a hodnotenia prostredníctvom podpory
ich zaangažovania vo vašom volebnom obvode i v diskusiách EÚ a prostredníctvom zabezpečenia ich
prístupu k relevantným a veku primeraným informáciám.
Nový Európsky parlament musí vyžadovať od inštitúcií EÚ, aby implementovali existujúce právne záväzky.
Taktiež musí byť v čele presadzovania novej a ambicióznejšej legislatívy a politiky EÚ v oblasti práv detí
a zabezpečiť väčšiu súdržnosť medzi deklarovanými cieľmi vnútornej a vonkajšej činnosti EÚ a skutočnými
priamymi i nepriamymi dopadmi na životy detí.

Vedeli ste, že:
Každý vo veku 0-18 rokov je dieťa.

V Európskej únii
Jedno zo štyroch detí žije v chudobe.
Deti tvoria až štvrtinu nových žiadateľov o azyl každý rok.
250 000 detí je každý rok hlásených ako stratených - 1 každé 2 minúty.
Približne 800 000 detí má rodiča vo väzení.
Viac ako 1 milión detí v Európe žije v náhradnej starostlivosti.

Vo svete
Okolo 93 milióna detí žije so stredným alebo ťažkým zdravotným znevýhodnením.
13 detí mladších ako päť rokov zomrie na liečiteľnú chorobu každú minútu.
Jedna z piatich žien hlási, že bola sexuálne zneužívaná ako dieťa.
35 miliónov detí a mladých ľudí mladších ako 20 rokov sú medzinárodnými migrantmi.

