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Pisna izjava o otrokovih pravicah

Evropski parlament,
– ob upoštevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah, še posebej člena 7,
– ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, še posebej
člena 24,
– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika,
A. ker je na svetu vsako leto približno 48 milijonov otrok, ki ob rojstvu niso prijavljeni in
zato nimajo imena ter ne morejo pridobiti rojstnega lista,
B. ker sta prijava rojstva in rojstni list osnovna pogoja za uživanje več socialnih pravic,
C. ker je tem otrokom odvzeta pravica od šolanja, kajti brez rojstnega lista se ne morejo vpisati
v šolo ter pogosto nimajo dostopa do zdravniških in socialnih storitev,
D. ker je brez rojstnega lista tem otrokom odvzeta kakršna koli obetavna prihodnost ter
možnost uveljavitve v družbi,
E. ker ti otroci niso nevidni le za državo ampak tudi za družbo, zaradi česar se noben organ ali
institucija ne čuti odgovorna za njih pa tudi družba pogosto ne opazi njihovih problemov in
težav,
F. ker je 191 držav članic ZN podpisalo in ratificiralo Konvencijo ZN o otrokovih pravicah, ki
v členu 7(1) predvideva: "Otrok mora biti prijavljen takoj ob rojstvu in ima ob tem pravico
do imena, pravico do pridobitve državljanstva in, kolikor je mogoče, pravico, da pozna
starše in da ga ti vzgajajo";
1. poziva ZN, naj pritisnejo na države članice ZN in jih tako spodbudijo k strožjemu izvajanju
Konvencije ZN o otrokovih pravicah in mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah;
2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu,
Komisiji in Visokemu komisariatu Združenih narodov za človekove pravice.
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