Направи ги Детските Права Приоритет
1. Помогни направи ја ЕУ лидер во детските права преку
“Безбедни детски права” сите Европски полиси и активности.
2. Бранителите на детските гледишта да бидат сослушани преку
одлуките и дискусиите во ЕУ, а децата да се ополномоштат да
учествуваат.
3. Документот за доволни ресурси да биде предвиден за детските
права во ЕУ буџетот.
4. Поддржи ги прогресивните ЕУ мерки што се борат против
дискриминација на децата.
5. Унапреди често-љлубива ЕУ дејност за искоренување на
детската беда и социјално исклуцување од ЕУ.
6. ЕУ дејноста да ги заштити децата од насилство, злоупотреба и
експлоатација.
7. Осигурај се дека ЕУ ги унапредува и заштитува правата на
децата субјекти и ја контролира емиграцијата.
8. Унапредија интеграцијата на детските интереси и потреби
преку ЕУ средината, медија и потрошувачки заштитни полиси
и законодавство како и во здравствено, едукациско и културно
поле.
9. Јавување на полиси кои активно земаат учество во
подобрување на правата на децата во ЕУ и земјите кандидати.
10. Реагирај да ја подобриш имплементацијата на ЕУ
надворешните врски, средства и инструменти на детски права.
Децата од Европската Унија
Има околу 100 милиони деца на визраст од 0-18 години кои живеат во
Европската Унија. Иако многу од активностите во ЕУ делуваат на
децата,внатре и надвор од ЕУ, сеуште нема систематични разглдувања на
тоа како активноста во ЕУ се судира со децата. Ова е спротивна
ратификација на ОН Конвенцијата за Правата на детето (1989) од сите ЕУ
членки држави. Децата сеусте не се целосно препознаени како еднакви
европски граѓани и нема кохерентен ЕУ обид на детските права. Преку
користење на нивните законодавни, буџетски и политички сили, членовите
на Европскиот Парламент (МЕП) можат да помогнат да ги направат
детските права реалност во Европа и пошироко.
Ги обврзуваме кандидатите на МЕП на:
1. Помогни направи ја ЕУ лидер во детските права преку

“Безбедни детски права” сите Европски полиси и активности.

Многу ЕУ полиси и активности делуваат значајно за децата преку "
Безбедни детски права ". Се земаат во предвид влијанијата врз тие
детски права. Во 2006, Европската Комисија се сложи да развие стратегија за
детските права, за да ги оствари целите, но ниедна стратегија сеуште не е
прифатена. Ппотребна е политичка одговорност на највисоко ниво што ќе
трае и ќе го води овој процес напред при што ќе имплементира практични
мерки во ЕУ институциите базирани врз најдобри интернационални
програми. Лисабонскиот Договор за прв пат ги вклучува детските права во
објективите на ЕУ, иако ратификуван ќе обезбеди посилен поткреп за
детските права да бидат земени во предвид.
2. Бранителите на детските гледишта да бидат сослушани преку

одлуките и дискусиите во ЕУ, а децата да се ополномоштат да
учествуваат.
УНЦРЦ имаат јасни изјави дека дцата имаат право нивните гледишта да
бидат земени во предвид во сите дискусии кои ги засегнуваат.
Последователно, во ЕУ децата би требало да бидат препознаени како
активни учесници во полиси од сите форми што ги засега нив.

3. Документот за доволни ресурси да биде предвиден за детските
права во ЕУ буџетот.
Фонадциите на сегашната ЕУ насочени кон одредени проблем прашања на
децата се ограничени на неклку места и се нередовни. Нема буџет кои ги
опфаќа сите права на децата или кратки прегледи на средствата што ЕУ ги
тро ши на децата. Вистинската одговорност кон правата на децата бара
распределба на доволни ресурси од ЕУ буџетот за детските права.

4. Поддржи ги прогресивните ЕУ мерки што се борат против
дискриминација на децата.
Децата искусуваат многу форми на дискриминација што се должи на
немоќност или на етничка припадност. Децата се исто така дискриминирани
заради нивната возраст, но ова сеуште не е препознаено од ЕУ техиките за
дискриминација. ЕУ техниките на дискриминација мора да видат
продлабочени за да се препознае дали децата искусуваат нефер
дискриминација заради нивната возраст.

5. Унапреди често-љлубива ЕУ дејност за искоренување на
детската беда и социјално исклуцување од ЕУ.
Приближно 19 милиони деца од ЕУ живеат сиромашно. Постои широк
консензус на Националната Влада која што тешко се справува со детската
сиромаштија како приоритет, но сеуште постои неуспех да се земе
разбирлива и одлучна акција. ЕУ мора да присвои амбициозни
квантифицирани цели за редукција на детската сиромаштија, поддржани од

ригорозни национални одговорности и мониторинг за доброто на децата.
Државните членки мора да останат одговорни за нивните ангажмани.
6. ЕУ дејноста да ги заштити децата од насилство, злоупотреба и

експлоатација
ЕУ кооперацијата е битно да се соочи со неколку аспекти на насилство и
искористување на детето кои ги прошла границите на сите димензии – како
трговија со деца или детско искористување преку интернет (детска
порнографија). Понатака, ЕУ може да ги поддржи земјите членки да учат
меѓусебно како ефективно да ги заштитат децата од насилство и како да ги
заштитат оние кои искусиле насилство. ЕУ кооперацијата преку
имплементацијата на детските права за заштита од различни форми на
насилство треба да биде подобрена преку прифаќање на техниките во
детските права.
7. Осигурај се дека ЕУ ги унапредува и заштитува правата на

децата субјекти и ја контролира емиграцијата.
Низ ЕУ, на децта припадници на третата национална држава членка, кои
може да бидат без документи за престој во ЕУ или кои се дел од процесот на
аплицирање за азил, им се одбиени барањата да ги остварат своите права.
Овие деца било да се разделени или придружени од нивните фамилии, како
прво и основно мора да бидат третирани како деца и да имаат полза од
целата низа права под УН Конвенција на Детските Права.
8. Унапредија интеграцијата на детските интереси и потреби

преку ЕУ средината, медија и потрошувачки заштитни полиси и
законодавство како и во здравствено, едукациско и културно поле.
ЕУ ја игра главната улога во присвојувањето на стандарди од подрачја како
што се околината медиумски и заштита на потрошувачи. Децата се
генерално поранливи од ефектите на проблемите од средината отколку
адултите сто значи дека се значајна потрошувачка група на добрини и
услуги. Како и да е, нивните потреби и права се ретко земени во предвид во
развојот на ЕУ полисите и законодавството на тие прашања проблем.
Интересите и правата на децата мора да бидат систематички разгледани во
сите полиси што ги засегаат.
9. Јавување на полиси кои активно земаат учество во

подобрување на правата на децата во ЕУ и земјите кандидати.
Стапувајќи во приговори со земјите што сакаат да станат членки на ЕУ може
да помогнат во донесување на значајни реформи во земјите што се
загрижени за детските права. Како и да е, подобрувајќи го пристапот на
децата за нивните права во оние земји во кои не е направен експлицитен

услов за пристап. Детските права мора да бидат направени јасно видливи
внатре во раширените процеси на ЕУ, правејќи ги услов за пристап.

10. Реагирај да ја подобриш имплементацијата на ЕУ
надворешните врски, средства и инструменти на детски права
ЕУ има неколку средства и инструменти кои можат да се употребат за
заштита и промовирање на детските права во партнер земјите. Како и да е,
нивната имплементација е проста и правата обично губат од нивниот
интерес, како трговија, обезбедување или енергија. Овој недостаток на
постојаност помеѓу светот и делата ја намалува ЕУ можноста за светска
сцена. Потребите на ЕУ да ја зголеми и подобри имплементацијата на
детските и човековите права на полиси во Брисел, во партнер земјите и во
интернационалниот форум како УН.

Што може МЕП да направи?
МЕП може на пример:
ÆДа помогне во подобрување на кооперацијата помеѓу Комитетите на
Европскиот Парламент и Политичките Групи за прашањата проблеми на
детските права, на пример преку поддржување на формирањето на интер
група за детските права или нивни соодветни механизми.
ÆДа се зголемат прашањата за детските права во Комитетите и
Полотичките Групи и да бидат сигурни дека детските права се обмислени
како дебати, изјави и дискусии, па овие понуди ке игнорираат или ке имаат
негативно влијание врз реализирање на детските права кои се одбиени и/или
преработени.
ÆПоставувај прашања за детските права на Комисери и претставници на
Претседателот кога тие ке ги посетат Комитетите, вклучувајќи дури и за
време на рочиштето за нови Европски Комесаријат.
ÆОсигурување на распределбата на доволни ресурси за детските права на
ЕУ буџетот.
ÆПишани и усни прашања на Комисијата и Советот за детските права.
ÆЗборувај со децата и младите луѓе како и детските организации во твоето
изборно тело да дознаеш кои од проблемите прашања се важни за нив.
ÆРаботи со Европскиот Детски Нетворк и Еуродете да ги имплементираш
одговорностите во овој Манифест. Ние можеме да снабдиме информации и
да сугерираме корисни активности.

