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Дами и господа, 

Ми претставува задоволство да ви посакам добредојде на Конференцијата на високо 
ниво за правда за децата, која заеднички ја организираат Европската унија и Фондот за 
деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ).  Тоа е дел од нашата континуирана поддршка 
за соседните земји и земјите од проширувањето за воспоставување и реформа на 
нивните системи за малолетничка правда. Исто така, тоа е одраз на фактот дека ние се 
грижиме за нашите деца, всушност за сите деца. 

Пред да ја оцениме моменталната состојба и што треба да се направи во иднина, 
дозволете ми да ја истакнам мојата силна посветеност на спроведувањето на 
политиката на Европската унија за унапредување и заштита на детските права. Тоа 
повикува на зајакната соработка со националните власти и граѓанското општество за 
да можеме да обезбедиме дека со децата се постапува како со полноправни членови 
на нашето општество.  

Постојат сè уште многу предизвици во однос на правата на детето и малолетничката 
правда во ЕУ.  Всушност, самата ЕУ има усвоено неколку закони кои се релевантни за 
децата во системот на правдата во последните години, на пример, директивата за 
сексуална злоупотреба и експлоатација, директивата за борба против трговијата со 
деца, а намерите се да се предложи нова мерка за осомничените/обвинетите деца. 

Учеството на земјите од проширувањето на оваа конференција е особено релевантно, 
бидејќи темата на денешната конференција претставува приоритетна област за ЕУ во 
процесот на пристапување. Се разбира, законодавството на ЕУ за детски права и 
детска заштита не е ограничено на поглавјето 23 – Судство и основни права. Не 
помалку од 17 други поглавја на законодавството содржат правни инструменти кои 
имаат важни одредби за детските права и заштита.  

Покрај постигнатиот одреден напредок, сѐ уште има простор за значителни 
подобрувања кога станува збор за детските права. Тука особено мислам на потребата 
да се надмине институционализацијата на децата и промовирањето на превентивни 
механизми во поддршка на семејствата. 

Но, нашите загрижености не завршуваат тука. Дозволете ми да споменам шест други 
важни области кои треба да се опфатат: 

1. Недостиг на давање приоритет на детските права во кривичните постапки;  
2. Недостиг на прилагодени капацитети кои одговараат на специфичните потреби 

на малолетниците во притвор;  
3. Недоволна правна помош за малолетниците;  
4. Репресивен одговор на малолетничкото престапништво;  
5. Недостиг на ефективни алтернативи за притвор и оттаму и прекумерна примена 

на притвор; и 
6. Недостиг на специфични мерки за децата жртви, кое води кон непотребна 

траума и ревиктимизација.  



Токму затоа е важно соседните земји и земјите од проширувањето не само да се 
придржуваат до меѓународните стандарди за човекови права, туку тие мора исто така 
да обезбедат ефективно спроведување на неодамна усвоените закони за кривична 
правда, кои се особено прогресивни во некои земји.  

Поддршката за судските реформи е еден од клучните столбови на надворешните 
работи на Европската унија. Тоа има за цел:  

1. Обезбедување независност, непристрасност и интегритет на судството;  
2. Зголемување на остварувањата, ефикасноста, отчетноста и  транспарентноста на 

правосудниот сектор;  
3. Подобрување на пристапот до правда за најсиромашните и најранливите; и  
4. Подобрување на условите за притвор и воведување на алтернативи на затворот.  

Успешни иницијативи за судска реформа се оние кои се засновани на националните 
приоритети, уживањето на целосната политичка посветеност и национална 
сопственост, како и зајакнати партнерства помеѓу граѓанското општество и носителите 
на одлуки на државно ниво.  

Би сакал да ве потсетам на тековната поддршка која Европската комисија ја 
обезбедува на земјите од соседството и проширувањето: 

Во земјите од соседството,Комисијата ја поддржува реформата на системот за 
малолетничка правда во рамки на агендата за владеење на правото во Украина, 
Грузија, Молдавија, Азербејџан и Ерменија преку финансиска и техничка помош која се 
обезбедува преку Инструментот за европско соседство и партнерство.  

Во земјите од проширувањето, Комисијата обезбедува поддршка преку Инструментот 
за претпристапна помош за зајакнување на мерките за детска заштита и поддршка за 
помошта на децата жртви (на пр: во Хрватска во контекст на сексуална злоупотреба на 
деца) и особено за системите за малолетничка правда (на пр: во Косово, Црна Гора, 
поранешна Југословенска Република Македонија и Турција). Исто така, се обезбедува 
поддршка за граѓанското општество кое работи во областа на детска заштита. 

Земјите од проширувањето постепено го усогласуваат своето законодавство со 
законодавството на ЕУ. Комисијата врши интензивен мониторинг на процесот, и 
вклучително и за правата на децата во различни поглавја. Притоа, би сакал да го 
потенцирам прибирањето податоци како важен дел од спроведувањето мониторинг. 
Европската комисија ги поддржува земјите од соседството и проширувањето да ги 
зајакнат нивните капацитети за водење статистика, така што веродостојните податоци 
ќе бидат на располагање во поддршка на изработката на модерни политики.  

Ние остануваме посветени на поддршката за проекти и политики со кои се зајакнуваат 
системите за детска заштита и зајакнување на правата на децата, вклучително како 
жртви и во контекст на кривичните постапки. 

Признавајќи дека реформата на малолетничката правда претставува клучна влезна 
точка за унапредување и заштита на детските права, поддршката од ЕУ до сега во 



унапредувањето на агендата за реформа на малолетничката правда се фокусираше на 
две области:  

Најпрво, законска реформа за унапредување и заштита на детските права, особено 
преку:  

1. Поттикнување и поддршка за усвојување и преглед на националното 
законодавство за да се обезбеди усогласеноста со  релевантните меѓународни 
стандарди за правата на детето, особено Конвенцијата за правата на детето; и 

2. Зајакнување на капацитетот на агенциите за спроведување на законите за 
спроведување истраги во врска со повредата на детските права и изработка на 
процедури по мерка на детето за претходната и судската постапка. 

Второ, спречување и обесхрабрување на повредите на детските права, особено преку:  

1. Забрана за повреда на детските права и лошо постапување со децата во 
законот, вклучително и кривичниот закон, и ставање крај на неказнивоста на 
повредите на детските права; и 

2. Преземање ефективни законски, административни, судски и други мерки за 
спречување на повредата на детските права во јуриздикцијата на земјата и 
борба против неказнивоста на таквите повреди. 

Ние не работиме сами. УНИЦЕФ е еден од нашите традиционални партнери, чија 
главна работа во оваа област е унапредувањето на агендата за детските права 
согласно на меѓународните стандарди и најдобри практики. Јас сум особено горд на 
соработката која ја имаме воспоставено со УНИЦЕФ во соочувањето со последиците од 
кризата во Сирија. Неодамна кога бев во Јордан, го посетив кампот за бегалци Zaatari и 
го отворив училиштето кое го води УНИЦЕФ и е финансирано од Европската комисија. 
Преку оваа конкретна соработка, на децата кои живеат во камповите им 
овозможуваме прилики од нормалниот живот и можност да се стекнат со знаења за да 
повторно го изградат својот живот.  

Преку иновативни пристапи, истражувања и постојан ангажман, УНИЦЕФ има дадено 
голем придонес во советувањето на земјите како да ги реформираат системите за 
малолетничка правда врз основа на модерни закони, политики и работење.  

Денеска имаме можност да дискутираме за нашите достигнувања, но исто така и за 
она што останува да биде направено и како, така што децата ќе можат да ги уживаат 
своите права и слободи, а државите ќе можат да одговорат на нивните барања и 
очекувања.  

Тоа е светот кој го бараме. Тоа е наш взаемен интерес и наша заедничка цел. Децата 
не заслужуваат ништо помалку. 

 


