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DANE ZE DANE ZE ŚŚWIATAWIATA

„„Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz praw dzieckapraw dziecka””

spospośśrróód d 2,2 mld2,2 mld dzieci na dzieci na śświecie wiecie 86%86% mieszka w krajach rozwijajmieszka w krajach rozwijająących sicych sięę

95%95% dzieci, ktdzieci, któóre umierajre umierająą przed osiprzed osiąągnignięęciem wieku piciem wieku pięęciu lat, nie ma dostciu lat, nie ma dostęępu do ksztapu do kształłcenia cenia 
na poziomie podstawowym, bna poziomie podstawowym, bąąddźź pada ofiarpada ofiarąą pracy przymusowej czy wykorzystywania pracy przymusowej czy wykorzystywania 
seksualnego, mieszka w krajach rozwijajseksualnego, mieszka w krajach rozwijająących sicych sięę

w ciw ciąągu pierwszych pigu pierwszych pięęciu lat ciu lat żżycia ycia 1/31/3 wszystkich dzieci cierpi na brak odpowiedniego wszystkich dzieci cierpi na brak odpowiedniego 
wywyżżywienia i wykazuje pewien stopieywienia i wykazuje pewien stopieńń niedoniedożżywieniaywienia

ponad ponad 10 milion10 milionóóww dzieci ponidzieci poniżżej piej piąątego roku tego roku żżycia umiera co roku na choroby, ktycia umiera co roku na choroby, któórym morym możżna na 
łłatwo zapobiec lub ktatwo zapobiec lub któóre more możżna na łłatwo wyleczyatwo wyleczyćć



DANE ZE DANE ZE ŚŚWIATAWIATA
„„Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz praw dzieckapraw dziecka””

u u miliardamiliarda dzieci wystdzieci wystęępujpująą, cz, częęsto nieodwracalne, zaburzenia w rozwoju psychicznym, sto nieodwracalne, zaburzenia w rozwoju psychicznym, 
intelektualnym i/lub psychologicznymintelektualnym i/lub psychologicznym

1/61/6 wszystkich dzieci (gwszystkich dzieci (głłóównie dziewczynek) nie zapisuje siwnie dziewczynek) nie zapisuje sięę do szkdo szkóółł podstawowychpodstawowych

okookołło o 218 milion218 milionóóww dzieci pracujedzieci pracuje

Ponad Ponad 5,7 mln5,7 mln dzieci (z ktdzieci (z któórych czrych częśćęść nie osinie osiąągngnęłęła jeszcze wieku nastoletniego) pracuje w a jeszcze wieku nastoletniego) pracuje w 
szczegszczegóólnie cilnie ciężężkich warunkach, w tym w niewolniczym niemal systemie odpracowywakich warunkach, w tym w niewolniczym niemal systemie odpracowywania nia 
ddłługugóóww

1,2 mln1,2 mln dzieci pada ofiardzieci pada ofiarąą handlu ludhandlu ludźźmimi

okookołło o 300 000300 000 dziecidzieci--żżoołłnierzy walczy w ponad nierzy walczy w ponad 3030 konfliktach zbrojnych na cakonfliktach zbrojnych na całłym ym śświeciewiecie



DANE ZE DANE ZE ŚŚWIATAWIATA
„„Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz praw dzieckapraw dziecka””

130 mln130 mln dziewczdziewcząąt i dorost i dorosłłych kobiet poddanych zostaych kobiet poddanych zostałło okaleczeniu narzo okaleczeniu narząąddóów pw płłciowych, a co ciowych, a co 
roku liczba ta wzrasta o kolejne roku liczba ta wzrasta o kolejne 2 miliony2 miliony dziewczdziewcząąt poddawanych okaleczeniu, zazwyczaj w t poddawanych okaleczeniu, zazwyczaj w 
trakcie obrztrakcie obrzęęddóów inicjacyjnych w okresie dorastania w inicjacyjnych w okresie dorastania 

1/3 1/3 wszystkich dziewczwszystkich dziewcząąt zmusza sit zmusza sięę do odbywania stosunkdo odbywania stosunkóów seksualnych, w seksualnych, 1/51/5 do mado małżłżeeńństw stw 
z przymus, a okoz przymus, a okołło o 14 mln14 mln dziewczdziewcząąt w wieku od 15 do 19 lat co roku rodzi dzieci t w wieku od 15 do 19 lat co roku rodzi dzieci 

Ponad Ponad milionmilion nastolatknastolatkóów zaraziw zaraziłło sio sięę w ubiegw ubiegłłym roku wirusem HIV, z czego ym roku wirusem HIV, z czego 2/32/3 stanowistanowiłły y 
dziewczdziewczęęta ta 

Ponad Ponad milionmilion dzieci na cadzieci na całłym ym śświecie jest pozbawionych wolnowiecie jest pozbawionych wolnośści w wyniku konfliktu z prawem ci w wyniku konfliktu z prawem 

200 milion200 milionóóww dzieci ma powadzieci ma poważżne upone upośśledzenia, a ledzenia, a 140 mln140 mln dzieci jest osierocona, przy czym dzieci jest osierocona, przy czym 
liczba ta zwiliczba ta zwięększa siksza sięę z powodu HIV/AIDS z powodu HIV/AIDS 



DANE Z UNII EUROPEJSKIEJDANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

„„Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz praw dzieckapraw dziecka””
Bruksela, 4 lipca 2006 r. COM (2006) 367Bruksela, 4 lipca 2006 r. COM (2006) 367

dzieci w UE stajdzieci w UE stająą w obliczu wiw obliczu więększego ryzyka wzglkszego ryzyka wzglęędnego ubdnego ubóóstwa nistwa niżż ogogóółł spospołłeczeeczeńństwa stwa 
((20%20% w przypadku dzieci w wieku 0w przypadku dzieci w wieku 0--15 lat i 15 lat i 21%21% w przypadku dzieci i mw przypadku dzieci i młłodzieodzieżży w wieku 16y w wieku 16--24 24 
lat w porlat w poróównaniu z wnaniu z 16%16% w przypadku dorosw przypadku dorosłłych) ych) 

dzieci z mniejszodzieci z mniejszośści narodowych jako ci narodowych jako ofiary rasizmuofiary rasizmu

narastajnarastająący problem przemocy w rodzinie cy problem przemocy w rodzinie 

problem skutecznoproblem skutecznośści lekci lekóów stosowanych w leczeniu dzieciw stosowanych w leczeniu dzieci

Przestrzeganie praw dzieci jako imigrantPrzestrzeganie praw dzieci jako imigrantóów w 



ZagroZagrożżenie ubenie ubóóstwem wstwem wśśrróód dziecid dzieci

„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””

W 2005r. w krajach UE byW 2005r. w krajach UE byłło o 19 milion19 milionóóww dzieci dzieci żżyjyjąących na granicy ubcych na granicy ubóóstwastwa

19%19% dzieci bydzieci byłło zagroo zagrożżonych ubonych ubóóstwem wobec stwem wobec 16%16% wwśśrróód cad całłej populacji zagroej populacji zagrożżonej onej 
ububóóstwem stwem 

Komisja Europejska zakKomisja Europejska zakłłada zmniejszenie procentu dzieci zagroada zmniejszenie procentu dzieci zagrożżonych ubonych ubóóstwem do stwem do 
15% do  2050 r. 15% do  2050 r. 

W prawie poW prawie połłowie krajowie krajóów UE zagrow UE zagrożżenie ubenie ubóóstwem stwem przekracza 20%,przekracza 20%, osiosiąągajgająąc c 
najwynajwyżższy poziom w Rumunii, na Wszy poziom w Rumunii, na Węęgrzech, na Litwie oraz w Polsce (29%) grzech, na Litwie oraz w Polsce (29%) 



ZagroZagrożżenie ubenie ubóóstwem wstwem wśśrróód dzieci  d dzieci  
„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””

Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wśród dzieci w krajach Unii Europejskiej (%) 2006 r. 
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„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””

ZagroZagrożżenie ubenie ubóóstwem wstwem wśśrróód dzieci  d dzieci  
„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””

ZagroZagrożżenie ubenie ubóóstwem wstwem wśśrróód dzieci  d dzieci  
„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””

ZagroZagrożżenie ubenie ubóóstwem wstwem wśśrróód dzieci  d dzieci  
„„Child poverty and wellChild poverty and well--being in the EU. Current status and way forwardbeing in the EU. Current status and way forward””



Ochrona dziecka w UEOchrona dziecka w UE

zjawiska i zagrozjawiska i zagrożżenia ponadnarodoweenia ponadnarodowe
problemy transgraniczneproblemy transgraniczne
mimięędzynarodowa przestdzynarodowa przestęępczopczośćść



REGULACJE PRAWNE REGULACJE PRAWNE 

Brak kompleksowej regulacji praw dziecka w Unii Europejskiej Brak kompleksowej regulacji praw dziecka w Unii Europejskiej –– jedynie art. 13 jedynie art. 13 
TWE oraz art. 29 TUE (zwalczanie przestTWE oraz art. 29 TUE (zwalczanie przestęępstw przeciwko dzieciom)pstw przeciwko dzieciom)

IstniejIstniejąą i powstaji powstająą nowe regulacje prawne, sprawozdania, raporty i komunikaty nowe regulacje prawne, sprawozdania, raporty i komunikaty 
zwizwiąązane z prawami dziecka, np. OMP oraz liczne akty zane z prawami dziecka, np. OMP oraz liczne akty soft lawsoft law::

-- Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz Komunikat Komisji Europejskiej w kierunku strategii UE na rzecz praw dzieckapraw dziecka
(2006) (2006) 

-- Raport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii EuropejsRaport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii Europejskiej w zakresie kiej w zakresie 
praw dziecka (2007) praw dziecka (2007) 

Prawa dziecka jako zasada ogPrawa dziecka jako zasada ogóólna prawa wsplna prawa wspóólnotowegolnotowego

Derogacje traktatowe (np. klauzula moralnoDerogacje traktatowe (np. klauzula moralnośści publicznej)ci publicznej)

Przestrzegania praw dziecka jako kryterium akcesjiPrzestrzegania praw dziecka jako kryterium akcesji



DOKUMENTYDOKUMENTY

Dokumenty Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE) 

Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską
(TWE) 

Karta Praw 
Podstawowych UE 

Konwencja Narodów 
Zjednoczonych o 
Prawach Dziecka 

Azyl i imigranci 63 TWE 10, 18, 19, 21, 22 8, 9, 10, 22, 37, 39 

Zdrowie i opieka 
społeczna 

152 TWE 2, 3, 35 6, 23, 24, 25, 27, 31, 33 

Bieda wśród dzieci i 
wykluczenie społeczne 

136, 137, 140 TWE 5, 20, 21, 34 2, 6, 24, 26, 27, 28, 30, 31 

Bezpieczeństwo 153 TWE
29 - 32 TUE 

5, 6, 19, 24 3, 6, 17, 19, 24, 31 

Zakaz dyskryminacji 13 TWE 10, 20, 21, 22 2 

Edukacja 149 TWE 2, 3, 10, 14 27, 28, 29, 30, 31 

Środowisko 174 TWE 37, 38 6, 24, 27, 29.1, 31 



DOKUMENTYDOKUMENTY

Dokumenty Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE) 

Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską
(TWE) 

Karta Praw 
Podstawowych UE 

Konwencja Narodów 
Zjednoczonych o 
Prawach Dziecka 

Rodzina 65 TWE 7, 24 2, 5, 9, 10, 11, 18, 35 

Media i internet 153, 157 TWE 8, 11, 38 13, 14, 16, 17, 19, 31, 34, 
36

Przemoc wobec dzieci 152 TWE 
29 - 32 TUE

2, , 4, 6, 24, 32, 36 19, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 
39

Młodzież i zatrudnienie 136, 137, 140, 149, 150 TWE 5, 15, 17, 23, 26, 31, 32 13, 26, 27, 28, 31, 32 



Akty prawa wtAkty prawa wtóórnegornego

I. Ochrona prawnokarna dzieciI. Ochrona prawnokarna dzieci
decyzja Rady (2000/375/WSiSW) z 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii 
dziecięcej w Internecie (Dz. Urz. WE nr L 138 z 9 czerwca 2000 r.),
decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z 22 grudnia 2003 r. dotyczącą zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Dz. Urz. UE nr L 13 z 20 
stycznia 2004 r.).

II. Ochrona życia rodzinnego
dyrektywa Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu 
poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią,
dyrektywa 96/34/WE w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego

III. Zakaz pracy dzieci i ochrona makaz pracy dzieci i ochrona młłodocianych w pracyodocianych w pracy
• dyrektywa Rady 94/22/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych
IV. Przepisy antydyskryminacyjne – zakaz dyskryminacji ze względu na wiek



KARTA PRAW PODSTAWOWYCHKARTA PRAW PODSTAWOWYCH

Art. 24Art. 24 Karty:Karty:

1. Dzieci maj1. Dzieci mająą prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mprawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogogąą
swobodnie wyraswobodnie wyrażżaaćć swe poglswe pogląądy. Pogldy. Pogląądy te sdy te sąą brane pod uwagbrane pod uwagęę w sprawach, ktw sprawach, któóre ich re ich 
dotyczdotycząą, w zale, w zależżnonośści od ich wieku i dojrzaci od ich wieku i dojrzałłoośści. ci. 

2. Wszystkie dzia2. Wszystkie działłania dotyczania dotycząące dzieci, zarce dzieci, zaróówno podejmowane przez wwno podejmowane przez włładze publiczne, jak adze publiczne, jak 
i instytucje prywatne, nalei instytucje prywatne, należży podporzy podporząądkowadkowaćć najlepszym interesom dziecka. najlepszym interesom dziecka. 

3. Ka3. Każżde dziecko ma prawo do utrzymywania stade dziecko ma prawo do utrzymywania stałłego, osobistego zwiego, osobistego zwiąązku i bezpozku i bezpośśredniego redniego 
kontaktu z obojgiem rodzickontaktu z obojgiem rodzicóów, chyba w, chyba żże jest to sprzeczne z jego interesamie jest to sprzeczne z jego interesami””

Art. 14Art. 14 Karty Karty –– prawo do nauki prawo do nauki 
Art. 32Art. 32 Karty Karty –– zakaz pracy dzieci i ochrona mzakaz pracy dzieci i ochrona młłodocianych w pracy odocianych w pracy 
Art. 33 Art. 33 Karty Karty –– ochrona prawna rodzinyochrona prawna rodziny

Liczne Liczne „„przepisy konwencyjneprzepisy konwencyjne””; triada ; triada –– wolnowolnośćść, r, róównownośćść, solidarno, solidarnośćść



Komunikat Komisji Europejskiej Komunikat Komisji Europejskiej „„W kierunku W kierunku 
strategii UE na rzecz praw dzieckastrategii UE na rzecz praw dziecka”” (2006)(2006)

Komisja zobowiKomisja zobowiąązazałła sia sięę do opracowania kompleksowej strategii do opracowania kompleksowej strategii 
majmająącej na celu zapewnienie, by Unia Europejska przyczyniacej na celu zapewnienie, by Unia Europejska przyczyniałła sia sięę do do 
propagowania i ochrony praw dziecka we wszystkich swoich propagowania i ochrony praw dziecka we wszystkich swoich 
dziadziałłaniach wewnaniach wewnęętrznych i zewntrznych i zewnęętrznych i wspieratrznych i wspierałła wysia wysiłłki paki pańństw stw 
czczłłonkowskich w tej dziedzinieonkowskich w tej dziedzinie

„Szczególnym priorytetem powinna być skuteczna ochrona praw dzieci, 
zarówno w odniesieniu do ekonomicznego wyzysku, jak i wszystkich 
form wykorzystywania, a Unia powinna tu służyć za przykład dla reszty 
świata” – Europa 2010. Strategiczne cele na lata 2005-2009, COM 
(2005) 12.
„„MainstreamingMainstreaming””



Raport wyznacza cele i dziaRaport wyznacza cele i działłania, jakie naleania, jakie należży podjy podjąćąć w zakresie:w zakresie:

brania pod uwagbrania pod uwagęę praw dziecka w toku procesu ustawodawczego (zalecenie praw dziecka w toku procesu ustawodawczego (zalecenie 
m.in. dla Parlamentu E. m.in. dla Parlamentu E. –– rola polskich europosrola polskich europosłłóów),w),
brania pod uwagbrania pod uwagęę praw dziecka we wszystkich dziapraw dziecka we wszystkich działłaniach zew. Unii,aniach zew. Unii,
przeciwdziaprzeciwdziałłania wszelkim formom dyskryminacji dzieci,ania wszelkim formom dyskryminacji dzieci,
szczegszczegóólna uwaga na lna uwaga na „„dzieci naradzieci narażżone na ryzykoone na ryzyko””,,
wzmocnienie partycypacji dzieci,wzmocnienie partycypacji dzieci,
przeciwdziaprzeciwdziałłanie wszelkim formom przemocy wobec dzieci,anie wszelkim formom przemocy wobec dzieci,
przeciwdziaprzeciwdziałłanie handlu dzieanie handlu dzieććmi,mi,
przeciwdziaprzeciwdziałłanie zjawiskom wykorzystywania seksualnego dzieci, dzianie zjawiskom wykorzystywania seksualnego dzieci, dzięęcej cej 
prostytucji, dziprostytucji, dzięęcicięęcej pornografii; dziacej pornografii; działłanie na rzecz skutecznej penalizacji anie na rzecz skutecznej penalizacji 
tych zjawisktych zjawisk

Raport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii Raport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii 
Europejskiej w zakresie praw dziecka (20.12.2007)Europejskiej w zakresie praw dziecka (20.12.2007)



Raport wyznacza cele i dziaRaport wyznacza cele i działłania jakie naleania jakie należży podjy podjąćąć w zakresie:w zakresie:

zwalczania ubzwalczania ubóóstwastwa
prawa do edukacji prawa do edukacji 
praw dzieci praw dzieci –– imigrantimigrantóów i uchodw i uchodźźccóóww
praw dzieci jako konsumentpraw dzieci jako konsumentóóww
prawa dzieci do ochrony zdrowiaprawa dzieci do ochrony zdrowia
walki z alkoholem i narkotykamiwalki z alkoholem i narkotykami

Raport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii Raport Parlamentu Europejskiego na temat strategii Unii 
Europejskiej w zakresie praw dziecka (20.12.2007)Europejskiej w zakresie praw dziecka (20.12.2007)



Prawa dziecka Prawa dziecka –– wymiar zewnwymiar zewnęętrzny UEtrzny UE

Zalecenia UE w kwestii dzieci walczZalecenia UE w kwestii dzieci walcząących w konfliktach cych w konfliktach 
zbrojnych (EU Guidelines on Children and armed conflicts) zbrojnych (EU Guidelines on Children and armed conflicts) 

The European UnionThe European Union’’s Action Plan on Childrens Action Plan on Children’’s Rights in s Rights in 
External Action (2008) External Action (2008) 

A Special Place for Children in EU External Action (2008)A Special Place for Children in EU External Action (2008)

Europejska Polityka SEuropejska Polityka Sąąsiedztwa siedztwa –– Partnerstwo Wschodnie UEPartnerstwo Wschodnie UE



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ!!


