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Norge bryter fortsatt
barnekonvensjonen. Fem områder hvor
det svikter. | Geir Kjell Andersland
FNs barnekomité har talt: Norge svikter på en rekke hovedområder.


DEBATT

Det er på høy tid at Norge igjen kommer på offensiven som den barnerettslige pådriver landet tradisjonelt har vært, skriver artikkelforfatteren.

Geir Kjell Andersland
Fylkesnemndsleder og politiker (Venstre)
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annonse

FNs barnekomité fremla i juni sin vurdering av hvordan Norge etterlever
barnekonvensjonens forpliktelser. Norge er utvilsomt ett av verdens
beste land for barn å bo i, men fortsatt er det mange barn som ikke
får oppfylt sine grunnleggende rettigheter.

Svikter på fem hovedområder:
Barnekomitéen har påtalt følgende hovedområder hvor Norge svikter:

1. Norge har for mange omsorgsovertagelser i barnevernet.
Kritikken gjelder både at alternative hjelpetiltak oppgis for fort eller knapt
prøves, at barn fra noen etniske grupper blir særlig raskt plassert under
offentlig omsorg, at søsken i for liten grad blir plassert i samme fosterhjem,
samt at avhenting av barn etter akuttvedtak skjer hensynsløst og lite
profesjonelt
2. Norge mangler et uavhengig klageorgan for barn.
Komiteen foreslår at Barneombudet eller Norges nasjonale institusjon for
menneskerettigheter kan få denne funksjonen. For egen del minner jeg om at
Norge fortsatt ikke har ratifisert barnekonvensjonens individuelle
klageordning. Det er og blir uforståelig at Norge, med sin stolte historie som
barnerettslig pioner, ikke vil støtte barns rett til å klage på brudd på
grunnleggende rettigheter.
3. Norge får kritikk for at vold og seksuelle overgrep mot barn ikke
forebygges og bekjempes med større ressursbruk, mer konkrete
planer og mer målrettede holdningskampanjer.
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4. Norge blir kritisert for ikke å bruke nok ressurser på psykiske
helsetjenester til barn og unge, til tross for at antallet i denne
målgruppen stadig øker.
Tankevekkende er komiteens anførsel om at det er behov for kritiske
revurderinger Norges mange ADHD- diagnoser. Komiteen understreker også
at annen faglig bistand enn ren medisinering må opprioriteres.
4. Norge får forventet og fortjent kritikk for sin skammelige
behandling av enslige mindreårige asylsøkere.
Kritikken rammer den omfattende bruken av midlertidige opphold som setter
barn i en uholdbar på vent-situasjon med psykiske vansker som følge, samt at
det gjøres for lite for å forhindre at barn forsvinner fra asylmottakene og for å
finne dem som er forsvunnet.
En gjenganger er komiteens kritikk mot forskjellsbehandlingen mellom
gruppen enslige mindreårige asylsøkere over og den under 15 år. Den eldste
gruppen får et mindreverdig omsorgstilbud i strid med hva alle barn har krav
på etter Grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven. Norges
nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Redd Barna og UNICEF har
for lengst fastslått det samme.

Vi kan ikke være bekjent av dette
Et så velutviklet og sivilisert land som Norge kan ikke være bekjent av de
forhold kritikken rammer.
I Regjeringens politiske fundament, Jeløya-erklæringen, fastslås det at barns
rettigheter skal styrkes, og det foreslås en rekke konkrete tiltak for å realisere
dette. Det lover godt. En realisering av Jeløya-erklæringens forslag vil langt
på vei imøtekomme barnekomiteens kritikk. Men det haster.
Det er på høy tid at Norge igjen kommer på offensiven som den barnerettslige
pådriver landet tradisjonelt har vært.

Les også innleggsforfatterens forutseende kronikk fra 2016. Den
ble skrevet i forkant av at Norge skulle levere sin statusrapport
til FNs barnekomité - som nå altså har avgitt sin vurdering:

Kronikk: Syv punkter om barns rettigheter som Norge nå må
skjerpe seg på

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Oslo har intet
byvåpen
Merket som kalles Oslos byvåpen,
bryter med alle regler.

Det er stille om andre
norske syriafarere.
Om meg er det
spetakkel. Hvorfor?
Les Aisha Shezadis innlegg.

Jeg kan ikke
forestille meg et liv
uten tvillingbroren
min
Jeg er for fri abort og at kvinner skal
kunne bestemme over egen kropp.
Men å fjerne ett av flere fostre blir
noe helt annet.

Farvel til Oslo-skolen
Nå er det slutt, skriver lærer Bjarne
Rønning.

Dagens velferdsspiral
er farlig for
samfunnsøkonomien
og uheldig for
folkesjelen
Les Jørgen Skavlans kronikk.

Det er ikke bilen som
ødelegger byene våre

Jeg er rektor på en av
Oslos minst
attraktive
videregående skoler.
Vi har alt å vinne på
tillit hos ansatte og
elever.
Derfor er Malkenes-saken bra for
oss.

Bjørn Stærk med rapport fra
verdens nest beste sykkelby.

Studerer ikke
studentene lenger?
Dramatisk fall i kvalitet på
universitetene, skriver Torbjørn L.
Knutsen og Bernt Hagtvet.

Kvinner med dødt
barn i magen får
ordne opp selv
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6 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

POPULÆRE

Maria Hansen
for 20 timer siden

Barn i Norge har heller ingen rettigheter når det gjelder det å bli eksponert i sosiale medier.
Foreldre skal ta slike valg på barnas vegne, men hvordan er det til barnas beste å få brettet ut
hele barndommen på den måten? Hvorfor vil ingen ta tak i problemstillingen? Barnevernet,
Datatilsynet og Barneombudet viser til hverandre, men ingen GJØR noe.
Svar

3 Anbefaler

ieveran
for 1 dag siden

FNs Barnekomite har rett på alle sine fem punkter!
Siden barn ikke har stemmerett blir det knapt noe fortgang i en politkk som kan gjøre de
forandringer som så sårt trenges.
På tide at politikerne skammer seg og tar noen skikkelige grep.
Norge kan ikke være bekjent av å sluntre unna med «våre» barn på denne måten,
samtidig som vi er så dyktige på å få til mye godt på verdensbasis for barn.
Svar

3 Anbefaler

SE 3 FLERE KOMMENTARER



LES OGSÅ

Til helgen vil trolig
himmelens sluser åpne
seg: – Deilig at det
kommer regn nå

Leietager gjorde skade
for over 200.000 kroner.
Nå må eier selv punge ut.

Dawn ble utsatt for
nervegift. Nå sier
kjæresten at han ga
parfymeflasken med
novitsjok til henne.

– Trump driver ikke og
lefler med politisk
korrekthet og snakker
folk etter munnen. Han
får ting gjort.

Alle måtte flykte i havet
da flammene kom. Nå er
12 nordmenn evakuert
fra brannherjet
feriested.

Forskere kritiserer UDIs
bruk av Facebook i
jakten på asyljuks

TIL FORSIDEN

TIL TOPPEN
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