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Djeca čine čak 30 posto
svjetske populacije, ali ipak
su u opasnosti da budu
nevidljiva.
Djeca ovise o drugima – o
roditeljima, skrbnicima i široj
zajednici. Stoga standardi i
politike temeljeni na odraslima
ne štite nužno djecu na
odgovarajući ili primjeren način.
Odnos poslovne zajednice
prema djeci posebno je važna
tema jer gotovo da ne postoji
poslovanje koje na neki način
ne utječe na djecu.

Negativan utjecaj poslovanja
na djecu i njihova prava može
spriječiti djecu da ostvare
svoj puni potencijal te stvoriti
negativne posljedice za cijeli
život.
I sa stajališta poslovnih rizika
postupanja poduzeća koja
ugrožavaju dječja prava po
definiciji su neodrživa s obzirom
na niz pravnih, operativnih i
reputacijskih rizika. Stoga je
ključno da se stvori okvir koji
će potaknuti procese dužne
pažnje (due dilligence) za održivo
poslovanje u interesu djece.

Dubinska analiza
ljudskih prava može
učinkovito spriječiti
da poduzeća
zlouporabljuju
prava djece,
međutim ako nije
osmišljena tako da
integrira i njihove
potrebe, dječja će
prava često biti
zanemarena.
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U veljači 2022. godine Europska
unija predstavila je Prijedlog
direktive o dužnoj pažnji za
održivo poslovanje, kojim se
želi potaknuti poduzeća koja
posluju na području EU-a da
provedu sveobuhvatne postupke
ublažavanja negativnih učinaka
na ljudska prava i okoliš u
svojim lancima vrijednosti, da
integriraju održivost u sustave
korporativnog upravljanja te

da oblikuju poslovne odluke
vodeći računa o ljudskim pravima,
utjecaju na klimu i okoliš, kao i o
dugoročnoj otpornosti poduzeća1.
UNICEF pozdravlja inicijativu
Europske komisije za direktivu
o dužnoj pažnji za održivo
poslovanje, koja može značajno
doprinijeti poštovanju ljudskih
i dječjih prava u poslovnom
sektoru. No Prijedlog direktive
EU-a ne sadrži posebne mjere

koje se specifično bave pravima
djece, čime se riskira da poduzeća
previde negativne učinke na
djecu, odnosno da djeca neće
imati pristup pravdi kada dođe do
kršenja njihovih prava. Kako bi
obaveza dužne pažnje za održivo
poslovanje bila učinkovita za
djecu, prava djece moraju se
izričito odražavati i u direktivi i u
svim mehanizmima i smjernicama
koje omogućuju njezinu provedbu.

Preporuke UNICEF-a za dopunu direktive kako bi se osigurali
učinkoviti mehanizmi za zaštitu i poštovanje prava djece:
Dodavanje novog članka o tome
da djeca, kao i druge ranjive
i marginalizirane skupine,
zahtijevaju posebnu pozornost
u procesima dužne pažnje
poduzeća i u pristupu pravosuđu.

Snažnije uključivanje perspektive
prava djece u procese dužne pažnje
poduzeća s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i uklanjanja negativnih
učinaka poslovanja na djecu.

Proširenje područja primjene
obveze dužne pažnje:

Sveobuhvatan paket mjera potpore
koji uključuje:

uključivanje cjelokupnih
lanaca vrijednosti poslovanja;
potpuno uključivanje
financijskog sektora;
izričito navođenje marketinga
hrane i pića u direktivi;
obveza izrade jasnog plana
za postupno proširenje
obveze dužne pažnje na druge
sektore i industrije.

implementaciju smjernica
razvijenih u savjetovanju s
ključnim dionicima;
usklađenost s ostalim
zakonodavnim inicijativama (kao
što su EU Corporate Sustainability
Reporting Directive, the Digital
Services Act i dr.) kako bi se
pružila učinkovita podrška
poslovnom sektoru u zaštiti i
poštovanju prava djece.

Cjelokupni tekst UNICEF-ovih preporuka dostupan je na POVEZNICI.
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=EN
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