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Pisna izjava o odpravi izkoriščanja otrok vojakov 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker ZN ocenjujejo, da je še vedno več kot 250.000 otrok dejavnih v oboroženih sporih po 

vsem svetu, čeprav sprejetje pariških načel in obveznosti priča o širokem soglasju proti 

izkoriščanju otrok vojakov, 

 

B. ker se za sodelovanje v oboroženih spopadih pridobiva vedno več deklet in ker so ta še 

posebej ranljiva ter pogosto žrtve spolnih zlorab in nasilja, 

 

C. ker opredelitev otroka vojaka ni omejena le na otroka, ki ima orožje, ampak se nanaša na 

vse, ki so stari manj kot 18 let in jih oborožena sila ali skupina uporablja za katero koli 

dejavnost, vključno s kuharji, nosači, kurirji, vohuni in za spolne namene,  

 

D. ker mnoge od teh otrok nasilno ugrabijo ali napeljejo k bojevanju, v nekaterih primerih pa 

jih prisilijo k sodelovanju v boju,  

 

E. ker otroci vojaki pogosto doživijo dolgotrajne psihološke travme in socialno izključitev ter 

fizične poškodbe, 

1. poziva vse države, naj ratificirajo izbirni protokol ZN h Konvenciji o otrokovih pravicah o 

sodelovanju otrok v oboroženih spopadih, tiste, ki so to že storile, pa poziva, naj ga v celoti 

izpolnjujejo; 

 

2. poziva, naj se za posameznike, ki pridobivajo otroke vojake za sodelovanje v boju, ali tiste, 

ki jih zavestno podpirajo, uporabljajo usmerjene sankcije; 

 

3. poziva države članice in Evropsko komisijo, naj se obvežejo k trajni finančni podpori za 

sedanje projekte za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključevanje, zlasti pa za 

dolgoročno finančno in tehnično podporo za pomembno ponovno vključevanje otrok; 

 

4. poziva Evropsko komisijo in vse države članice, naj skupaj z Združenimi narodi priznajo 

odgovornost za zaščito, ki se nanaša izrecno na otroke; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

Svetu, Komisiji, državam članicam, Svetu Evrope in Združenim narodom. 


