
   Postani
#ChildRightsChampion

GLASAJ 
ZA DJECU 

Zauzmi se za djecu na 
izborima za Europski parlament 



EU bila je pružatelj humanitarne pomoći, branitelj prava i zagovornik 
održivog razvoja.  Rad na tome mora se nastaviti i sad, više nego ikad, 
kako bi se obranila i zaštitila prava djece u zemlji i inozemstvu s ciljem 
osiguravanja održive budućnosti koja ne ostavlja niti jedno dijete iza 
sebe.  

ČINJENICE
o djeci u Europi i u svijetu 

Više od 25 milijuna djece 
u Europi u opasnosti je od 
siromaštva i isključenosti. 

Više od 45% djece u 
Rumunjskoj i Bugarskoj 
te više od 30% djece u 
Španjolskoj i Italiji u riziku 
su od siromaštva i 
socijalne isključenosti.

Migranti i djeca izbjeglice 
suočavaju se sa 
socijalnom isključenošću 
i uskraćen im je pristup 
osnovnim socijalnim 
uslugama.

Stotine tisuće djece u 
Europi ograničeno je na 
štetne institucije zbog 
siromaštva, invaliditeta ili 
diskriminacije, iako 80% njih 
ima živog roditelja i mogu 
odrastati u skrbi obitelji ili 
zajednice.

Više od polovice djece 
na svijetu – 1,2 milijarda 
– živi u zemljama 
pogođenima velikim 
siromaštvom, sukobima i 
diskriminacijom.

Djevojčice se suočavaju s 
dvostrukom diskriminacijom 
zbog njihove dobi i spola.
•	 Svake	godine	12 

milijuna djevojčica uda 
se prije navršenih 18 
godina.

•	 32 milijuna djevojčica 
osnovnoškolske dobi ne 
pohađaju školu .

Izvan Europe, 1 od 6 djece 
živi okruženo sukobima. 
Mnogi od njih su žrtve 
nasilja i sve češće u sukobu, 
uključujući i u školama.

Djeca u nestabilnim 
zemljama su među onima 
koji će osjetiti najveći 
utjecaj klimatskih 
promjena. Djeca iz Europe 
će također biti pod tim 
utjecajem.  
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RJEŠENJE?
Postani #ChildRightsChampion
Trebamo	Europu	koja	brine	o	svakom	djetetu.	Stoga	od	budućih	zastupnika	u	Europs-
kom parlamentu tražimo da prijavom na našoj web stranici ili potpisom na kraju ove 
brošure postanu Prvaci prava djeteta.  Ukoliko se prijavite putem naše web stranice, 
potvrdit ćemo vaše podatke. Prvaci prava djeteta bit će nagrađeni značkom koju mogu 
nositi s ponosom. Naš logo može se postaviti na web stranice kandidata, a glasači će 
na našoj stranici moći vidjeti koji su se kandidati obvezali pružiti podršku dječjim pravima: 
www.childrightsmanifesto.eu

Koalicija Glasajte za djecu poziva kandidate za Europski parla-
ment da postanu Prvaci prava djeteta i : 

1  Prekinu krug 
siromaštva, 
nejednakosti i 
sukoba za buduće 
generacije 

Ranom intervencijom 
možemo prekinuti 
ove krugove i osnažiti 
djecu kroz obrazovanje, 
socijalne usluge i ojačane 
sustave za pružanje brige i 
zaštite djece.

EU ima važnu ulogu u 
zaustavljanju rata nad 
djecom i izvan svojih 
granica osiguravajući 
njihovu zaštitu te 
priznavanjem i pružanjem 
podrške djeci kao 
čimbenicima mira. 
 

2  UlažU u djecu u i 
izvan Europe 

Ulaganje u djecu najbolji 
je način za prekidanje 
tih krugova i ulaganje 
u budućnost. Zdrava, 
obrazovana i vedra djeca 
vode do prosperitetnijih, 
održivih, stabilnijih i 
sigurnijih društava. 

Ova investicija nije 
samo novčana. Ona 
također osigurava 
usvajanje održivih politika 
utemeljenih na pravima s 
ciljem stvaranja Europe 
kakvu djeca trebaju.

 3  Slušaju 
dječje glasove, 
UkljUčUjU ih u 
odluke koje utječu 
na njih i djeluju 
prema njihovim 
stavovima 

Iako su djeca budućnost 
Europe i imaju dragocjena 
mišljenja, ne slušamo ih 
dovoljno. 

Političari su odgovorni za 
donošenje odluka koje 
utječu na djecu. Zastupnici 
moraju slušati djecu i 
uključiti ih u odluke koje 
se na njih odnose. Oni 
moraju djelovati prema 
stavovima djece i preuzeti 
odgovornost za odluke 
koje utječu na njih. Rezultati 
će, ne samo pomoći 
djeci da sudjeluju kao 
aktivni građani i osnažiti 
ih kao nositelje promjena, 
već će preobraziti našu 
politiku, naše okruženje, 
naše društvo i budućnost 
Europe. 

GLASAJ 
ZA DJECU!



Postani 
#ChildRightsChampion
Budući zastupnici u Europskom parlamentu mogu osigurati da 
EU učini za djecu:
1. Ponovno uspostavljanje međusektorske skupine Europskog parlamenta o dječjim 

pravima i zajednički rad s djecom, organizacijama civilnog društva i međunarodnim 
organizacijama na izgradnji cjelovitijih unutarnjih i vanjskih programa za djecu. 

2. Osigurati da se sa sljedećim dugoročnim proračunom EU-a ulaže u djecu i 
područja koja utječu na njih, posebice kroz kohezijsku politiku (Europski socijalni fond 
i Europski regionalni i razvojni fond), Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu 
suradnju, Fond za azil i migracije, Instrument pretpristupne pomoći i prava i vrijednosti te 
Erasmus + programe. 

3. Osigurati da eu usvoji jamstvo za djecu kako bi svako siromašno ili društveno 
isključeno dijete u Europi imalo pristup osnovnim uslugama. 

4. Osigurati da političke stranke surađuju s djecom i slušaju ih pružanjem prilagođenih 
informacija o politikama koje utječu na djecu, pružaju mogućnost djeci da podijele svoja 
mišljenja i ohrabruju djecu da daju povratne informacije o uslugama koje koriste. 

5. jamčiti da novi Europski parlament promiče i štiti dječja prava bez obzira na 
podrijetlo djece ili migracijski status. 

6. Osigurati da novi Europski parlament promiče sveobuhvatnu EU strategiju o 
ukidanju svih oblika nejednakosti, segregacije, diskriminacije i nasilja nad djecom, 
uključujući i nad djevojčicama i mladim ženama, svugdje. 

7. Osigurati da se Europski parlament založi za vanjske i unutarnje politike koje poštuju 
prava djece pružajući sveobuhvatni sustav zaštite djece, podupire prijelaz na skrb u obitelji i 
skrb u zajednici,  štiti djecu u sukobu i ulaže u djecu kako bi mogli preživjeti i napredovati.

Ja, dolje potpisani/potpisana, prema ovom pozivu obvezujem se da ću postati Prvak 
prava djeteta u Europskom parlamentu: 

Ime:

Email: 

Potpis: 

Slažem se da me o kampanji obavještavate putem e-maila i da se moje ime može 
spomenuti na web stranici  www.childrightsmanifesto.eu

Koalicija Glasajte za djecu okuplja organizacije koje rade na dječjim pitanjima: 


