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Z okazji Powszechnego Dnia Dziecka 20 listopada Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie:

Ten rok pokazał wyraźnie jak nigdy dotąd, jak kryzysy zagrażają życiu dzieci, niezależnie od ich kraju
zamieszkania. Pandemia koronawirusa i jej skutki społeczno-gospodarcze mają duży i potencjalnie
długofalowy wpływ na uczenie się, dobrostan, rozwój i ochronę dzieci. Istnieje ryzyko, że dzieci
pozostaną w tyle w nauką, znajdą się w ubóstwie i staną się ofiarami przemocy, nadużyć i zaniedbań.
Wiele dzieci boryka się z problemem ograniczonego lub nierównego dostępu do świadczeń i opieki.
Pandemia unaoczniła istniejące nadal głębokie nierówności i ujawniła poważne deficyty w systemach
ochrony dzieci na całym świecie.

Zamknięcie szkół dotknęło ponad 1,5 mld uczniów na całym świecie, a co najmniej jedna trzecia z
nich, a mianowicie ponad 460 mln uczniów, nie ma dostępu do uczenia się na odległość. Dla wielu
dzieci, zwłaszcza tych, które mieszkają w strefach konfliktów lub w skrajnie trudnych warunkach,
uczęszczanie do szkoły oznacza coś więcej niż tyko dostęp do edukacji; oznacza również dostęp do
wody i urządzeń sanitarnych, żywienia, opieki medycznej i bezpieczeństwa, których by w przeciwnym
razie nie miały. Brak takiego dostępu oznacza, że wiele z nich znalazło się w skrajnym ubóstwie lub
jest zmuszonych do porzucenia nauki i znalezienia pracy. Aby zaradzić tym problemom, UE wraz z
UNICEF wysłała we wrześniu w świat przesłanie S.O.S., promujące działania na rzecz utrzymania
dostępu do edukacji dla każdego dziecka.

Z powodu pandemii zwiększyła się również liczba doniesień o niegodziwym traktowaniu dzieci w
celach seksualnych w internecie. UE uchwaliła w lipcu unijną strategię na rzecz skuteczniejszej walki
z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, a we wrześniu przyjęła wniosek
ustawodawczy mający zapewnić platformom internetowym możliwość dalszego wykrywania,
zgłaszania i usuwania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w
internecie. UE realizuje również w dalszym ciągu projekt CLEAR Cotton, w ramach którego monitoruje
się sytuację dzieci, aby zapobiegać zjawisku pracy dzieci i całkowitemu porzucaniu przez nie nauki.

W niedawno przyjętym planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–
2024 określono działania mające na celu propagowanie, ochronę i przestrzeganie praw wszystkich
dzieci. Realizacja tego planu będzie wspierana z wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, w
których potwierdzono znaczenie praw dziecka poprzez programy geograficzne i tematyczne
inicjatywy.

Naszym kolejnym krokiem będzie przyjęcie w 2021 r. strategii UE na rzecz praw dziecka, aby
sprostać wyzwaniom, które pojawiły się w związku z pandemią, zaproponować działania na rzecz
zwiększenia uczestnictwa dzieci oraz chronić i promować prawa dziecka na wszystkich szczeblach w
UE i na całym świecie. Będzie to szło w parze z zaleceniem w sprawie europejskiej gwarancji dla
dzieci, które przedstawimy w przyszłym roku. Europejska gwarancja dla dzieci pomoże państwom
członkowskim w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie dzieciom zagrożonym ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka
zdrowotna, żywność i odpowiednie mieszkanie.

Dzieci mają niezrównaną okazję do tego, by stać się największymi podmiotami zmian. Naszym
zbiorowym obowiązkiem jest zapewnienie im środków, które umożliwią im pełne wykorzystanie ich
potencjału; w ten sposób zbudujemy wolne, integracyjne, zamożne, pokojowe i demokratyczne
społeczeństwa.

Kontekst

UE dąży do złagodzenia szkodliwych skutków pandemii koronawirusa, dostosowując swoje projekty
na całym świecie, aby skupić się na skutkach pandemii, i uwzględniając nadrzędny interes dziecka.
W Afryce UE zainwestowała 10 mln euro w rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony dzieci,
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wynikających z pandemii koronawirusa i spotęgowanych przez tę pandemię, w ramach programu
inicjatywy „Joining Forces”. UE szybko przeorientowała również prowadzoną wraz z ONZ inicjatywę
„Spotlight”, aby przeciwdziałać nasilaniu się przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Udostępniono ponad
21 mln euro, które mają być przeznaczone na zapewnienie doradztwa i schronienia dla osób ocalałych
w sytuacjach kryzysowych Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej, w regionie
Pacyfiku i na Karaibach.

Od czasu opublikowania w 2018 r. komunikatu w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i w
czasie przedłużających się kryzysów głównym celem działań UE jest w dalszym ciągu to, by dzieciom
nieuczęszczającym do szkół umożliwiać powrót do bezpiecznej i dobrej edukacji. Zaangażowanie UE
w edukację w sytuacjach nadzwyczajnych utrzymuje się na poziomie 10 proc. budżetu na pomoc
humanitarną. UE daje dobry przykład, jak można przezwyciężać nierówności i wykorzystać kryzys
edukacyjny związany z koronawirusem jako szansę na stworzenie lepszej, bardziej integracyjnej i
bardziej sprawiedliwej edukacji, idącej w parze z ochroną osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji. UE wspiera również projekty humanitarne dotyczące ochrony dzieci, w tym projekty mające
na celu zapobieganie przemocy i reagowanie na nią, zapobieganie werbowaniu i wykorzystywaniu
dzieci, poszukiwanie członków rodzin i łączenie rodzin, wsparcie psychospołeczne oraz wsparcie dla
dzieci pozostających bez opieki i odseparowanych od rodziców.

Dzięki stałym wysiłkom na rzecz wyeliminowania pracy dzieci i współpracy z MOP Unia przyczyniła się
do powszechnej ratyfikacji w 2020 r. konwencji MOP nr° 182 z 1999 r. dotyczącej zakazu i
natychmiastowych działań na rzecz wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci. Uruchomiona we
wrześniu unijna inicjatywa na rzecz zrównoważonego kakao pomoże ograniczyć pracę dzieci, która
jest bardzo rozpowszechniona w krajach będących głównymi producentami kakao.

Jeśli chodzi o migrację dzieci, nowy pakt o migracji i azylu przedstawiony 23 września 2020 r. stawia
na pierwszym planie dobro dziecka i przewiduje lepsze gwarancje dla migrujących dzieci. W
październiku 2020 r. UE uruchomiła w partnerstwie z UNICEF i UNHCR program pod nazwą „Globalne
działania UE na rzecz promowania najlepszych praktyk w odniesieniu do migrujących dzieci”, aby
zwiększyć wykorzystanie alternatywnych możliwości opieki zamiast zatrzymywania imigrantów. W
ramach programu ochrony dzieci dotkniętych migracją w Azji Południowo-Wschodniej, Południowej i
Środkowej, uruchomionego w styczniu 2018 r., nadal wspierany jest dostęp wszystkich dzieci do
krajowych systemów ochrony. Od 2011 r. UE wspiera zacieśnianie współpracy regionalnej i
transgranicznej w zakresie ochrony dzieci za pośrednictwem Sieci Zachodnioafrykańskiej na rzecz
ochrony migrujących dzieci.

Ponadto w ramach regionalnego programu „Spotlight Africa” (Stream II) UE wspiera w dalszym ciągu
dwa globalne programy UNICEF-UNFPA dotyczące dziecięcych, wczesnych i przymusowych
małżeństw oraz wyeliminowania okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Jednym z kluczowych priorytetów jest zaangażowanie UE na rzecz dobrostanu dzieci w internecie i
poza nim. Centra bezpieczniejszego internetu finansowane przez UE przeprowadziły w 2020 r.
specjalną kampanię informacyjną oraz zapewniały doradztwo dla młodych użytkowników, którzy w
coraz większym stopniu są narażeni na zagrożenia w internecie, i prowadziły infolinie służące
zgłaszaniu przypadków pornografii dziecięcej.

Przedstawiona w lipcu strategia UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci
w celach seksualnych ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci poprzez
wprowadzenie solidnych ram prawnych, poprawę koordynacji oraz zajęcie się kwestią niegodziwego
traktowania dzieci w celach seksualnych w sposób kompleksowy, obejmujący zapobieganie,
prowadzenie dochodzeń i pomoc dla ofiar. WE wrześniu Komisja przedstawiła wniosek dotyczący
tymczasowego rozporządzenia, aby zapewnić dostawcom usług łączności internetowej możliwość
dalszego wykrywania, zgłaszania i usuwania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach
seksualnych w internecie po 21 grudnia 2020 r. W 2021 r. Komisja zaproponuje długoterminowe
przepisy mające na celu przeciwdziałanie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych,
które zastąpią rozporządzenie przejściowe. UE wspiera ponadto światowy sojusz na rzecz położenia
kresu niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych (WPGA - ang. WeProtect
Global Alliance to end child sexual abuse online), między innymi poprzez uczestnictwo w jego radzie
politycznej.

UE opracowała program o wartości 13 mln euro na rzecz wysokiej jakości alternatywnej opieki nad
dziećmi i deinstytucjonalizacji, w ramach którego realizowanych jest pięć projektów w Armenii,
Burundi, Kambodży, Gruzji i Mjanmie. Inicjatywy UE w aż 17 krajach partnerskich objętych procesem
rozszerzenia i polityką sąsiedztwa przyczyniają się do zapobiegania rozdzielaniu rodzin i do
polepszenia jakości alternatywnej opieki nad dziećmi pozbawionymi wystarczającej opieki
rodzicielskiej. UE wyraziła swoją aprobatę wobec decyzji o ułatwieniu dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dzieciom migrującym w Afryce Zachodniej (7,9 mln euro), która zostanie wdrożona
przez UNICEF w Burkina Faso, Gwinei, Mali, Mauretanii, Nigrze i Nigerii.
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Jeśli chodzi o pracę UE w odniesieniu do kryzysu w Syrii, UE i UNICEF opublikowały wspólnie „Księgę
marzeń”, zawierającą historie, nadzieje i marzenia dzieci dotkniętych wojną w Syrii. Książka ta jest
hołdem dla dzieci z Syrii i całego regionu i zwraca uwagę na partnerstwo UE-UNICEF, które je
wspiera.
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