
 

 

Uz bērnu tiesībām balstītās 

pieejas integrēšana pilsoniskās 

sabiedrības politikas izstrādē 

 
Labā prakse no organizācijām, kas strādā, 

lai novērstu bērnu tirdzniecību un seksuālo 

ekspluatāciju 
 

Uz bērnu tiesībām balstīta pieeja (BTBP) ir pamatota vispārējos cilvēktiesību principos un 
standartos, kā arī ANO Konvencijā par bērna tiesībām (KpBT), un to ir būtiski ievērot, 
izstrādājot programmas un politiku, kas ietekmē bērnus. Tā atspoguļo bērnu vajadzības un 
tiesības. 
 
Šajā ziņojumā ir apkopoti labās prakses piemēri, kā integrēt BTBP politikas izstrādē un plānošanā. 
Ziņojums balstīts uz “Child10” 2021. gadā apbalvoto organizāciju praksi, kas strādā vardarbībā 
cietušajiem bērniem un bērniem, kam draud komerciāla seksuāla izmantošana un cilvēku tirdzniecība: 
ASTRA (Serbija), eLiberare (Rumānija), Iroko Onlus (Itālija un Nigērija), Novahuset (Zviedrija), Footprint to 
Freedom (Nīderlande un Austrumāfrika), Lightup International (Vācija, Austrija, Norvēģija), Ellencentret 
(Zviedrija), Novi Put (Bosnija un Hercegovina), Centrs MARTA (Latvija) un VATRA (Albānija).  

 
Labās prakses ziņojuma piemēri apkopoti 10 punktu čeklistē, lai palīdzētu uzlabot BTBP 
integrāciju visās aktivitātēs, kas saistītas ar bērnu un jauniešu tirdzniecības un seksuālās 
izmantošanas izkaušanu. Būtībā, BTBP ievērošana nodrošina, ka neviens bērns netiek atstāts 
bez uzmanības un visu bērnu tiesības ir cienītas un ievērotas. Tostarp īpaša uzmanība tiek 
pievērsta, lai garantētu, ka individuālās īpašības, kas dažus bērnus var padarīt vairāk 
ievainojamākus nekā citus, piemēram, dzimums, etniskā piederība, invaliditāte utt., ir ņemti 
vērā, kā arī tiek nodrošināta bērnu līdzdalība visā procesā, izstrādājot un īstenojot viņus 
ietekmējošus pasākumus. 
 
Turpmāk minētie desmit piemēri ir labā prakse pakalpojumu sniegšanā, cietušo bērnu 
informēšanā un identificēšanā, kurus mēs esam apsprieduši mūsu “Child10” semināros 2021. 
gadā. 

 
1. Identificējiet iesaistītās puses un palīdziet uzlabot sadarbību starp dažādām 

iesaistītām pusēm un pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu, ka visiem bērniem ir  
iespēja realizēt tiesības uz dzīvību un veselību, attīstību un aizsardzību; 

2. Ja vien iespējams, strādājiet ar bērna atbalsta sistēmu, piemēram, ģimenes locekļiem; 
3. Piešķiriet resursus cietušo bērnu proaktīvai identificēšanai; 
4. Izstrādājiet bērniem draudzīgu politiku, izveidojot un īstenojot intervences un veidojot 

uzticēšanos; 
5. Programmās ņemiet vērā bērnu vecumu un brieduma pakāpi; 
6. Izmantojiet neformālus kanālus bērnu sasniegšanai, kur nav iespējams sasniegt viņus, 

izmantojot oficiālos kanālus; 
7. Nodrošiniet dzimumu līdztiesības pieeju visos plānošanas posmos; 
8. Īpašu uzmanību pievērsiet īpaši ievainojamām bērnu grupām, piemēram, bērniem 

migrantiem, bērniem ar invaliditāti, minoritātēm utt.; 
9. Veiciniet bērnu un jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos; 
10. Integrējiet izdzīvotāju (kas piedzīvoja traumatiskus notikumus, izgājuši rehabilitāciju 

un atkopušies) perspektīvu un pastipriniet izdzīvotāju balsis gan tiešās sociālās 
rehabilitācijas programmās, gan informēšanas pasākumos. 
 

Ar pilno ziņojumu angļu valodā var iepazīties šeit. 

https://www.astra.rs/en
https://www.eliberare.com/en/
http://www.associazioneiroko.org/en/
https://www.novahuset.com/
http://www.footprinttofreedom.com/
http://www.footprinttofreedom.com/
https://lightup-movement.com/
http://www.ellencentret.se/
http://www.noviputbih.org/index.php/en/
http://www.marta.lv/
http://www.qendravatra.org.al/
https://child10.org/wp-content/uploads/2021/09/Stylised-Best-Practice-Report.pdf

