
Lasten Eurooppa 

Esitys Euroopan Unionin perustuslailliseksi sopimukseksi pitää sisällään monia 

sosialidemokraateille tärkeitä arvoja ja tulevaisuuden kehittämislinjoja. 

Lasten kannalta on tärkeää, että ensimmäistä kertaa sopimuksessa mainitaan lasten oikeudet. 

Ehdotuksessa myös kielletään ikään perustuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö ja puhutaan muun 

muassa oikeudesta koulutukseen. 

Euroopan Unionin kaikki nykyiset jäsenvaltiot ovat ratifioineet YK:n lasten oikeuksien 

sopimuksen. Euroopan Unioni voisi korostaa lasten oikeuksien merkitystä ratifioimalla sopimuksen.  

Lasten oikeuksien toteutumista on edistettävä ja valvottava jokaisessa jäsenmaassa. 

Kansallisten lapsiasiamiesten lisäksi tarvitaan koordinointia koko unionin osalta. Siksi on harkittava 

Euroopan lapsiasiamiehen toimiston perustamista. 

Lapsi tarvitsee turvallisuuttaja huolenpitoa hyvän lapsuuden turvaamiseksi ja jotta hänestä kasvaa 

tasapainoinen aikuinen. Ensisijainen kasvatusvastuu on lapsen vanhemmilla. Yhteiskunta tukee 

perheitä tulonsiirtojen ja ennen kaikkea hyvien peruspalvelujen avulla. 

EU-lainsäädäntö asettaa raamit monille kansallisille toimille ja laeille. Kilpailu- ja 

hankintalainsäädäntö, palveludirektiivi ja yleishyödyllisten palvelujen tulevat tulkinnat aiheuttavat 

jo nyt suuria haasteita palveluita tuottaville järjestöille. Kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kilpailuttaminen on lisääntynyt. Uhkana on, että lasten tarpeista lähtevän toiminnan sijaan järjestöt 

joutuvat siirtymään taloudellisin perustein tuotettaviin palveluihin. Erityisen huolissaan järjestöt 

ovat pienten erityisryhmien ja maantieteellisesti hajanaisten alueiden palvelujen saatavuudesta 

tulevaisuudessa. 

On varmistettava, että sisämarkkinasäädöksillä ei puututa jäsenvaltioiden kansalliseen oikeuteen 

rahoittaa ja järjestää peruspalveluja. 

Kasvatus rauhantahtoisuuteen, kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen on aloitettava jo 

lapsuudessa. Tuhansia alle 13- vuotiaita lähtee vuosittain ryhmissä leiri-, esiintymis- ja 

tutustumismatkoille eri puolille Eurooppaa. Näiden lasten ja varhaisnuorten taloudelliset 

mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavan pienet verrattuna vanhempiin nuoriin. 

Siksi lapsille ja varhaisnuorille tarvitaan oma ryhmävaihto-ohjelma. Se antaisi uuden merkittävän 

mahdollisuuden oppia kansainvälistä kanssakäymistä, kieliä ja kulttuureja ja siten lisätä 

suvaitsevaisuutta Euroopassa. 

Euroopan Neuvosto kampanjoi lapsen oikeuksien puolesta ja lasten ruumiillisen rankaisun 

kieltämiseksi kaikissa maissa 2008 - 2011. Suomessa kuritusväkivalta on kielletty jo vuonna 1984. 

Asennekasvatusta ja myönteisen vanhemmuuden malleja tarvitaan kuitenkin edelleen myös meillä. 

Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi koulukiusaamisen taustalla voi olla myös 

kuritusväkivaltaa kotona. EU:n tulee tukea Euroopan Neuvoston kampanjaa. 
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