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• Av Åse L. Larsen, redaktør

Barnekonvensjonen er barnas menneskerettigheter og bør være 
et viktig arbeidsredskap for alle som arbeider med og for barn.

Gjennom FNs barnekonvensjon er barns 
rettigheter fastslått.  Barn har også sine 
rettigheter ivaretatt gjennom 
menneskerettighetskonvensjonene, men 
fordi barn er en sårbar gruppe som er 
prisgitt voksne, ønsket man å lage en egen 
barnekonvensjon. Den gir barn spesifikke 
rettigheter i kraft av å være barn.

Norge har gjennom ratifisering av 
barnekonvensjonen forpliktet seg til å gi 
alle barn i landet grunnleggende rettigheter. 
Barnekonvensjonen ble del av norsk lov i 
2003. 

Alle som arbeider med barn og unge bør 
ha grunnleggende kunnskap om barns 
rettigheter i ulike lovverk, samt om FNs 
barnekonvensjon. 

Konvensjonens innhold
FNs konvensjon om barnets rettigheter består 
av 54 artikler som omhandler de ulike rettig-
hetene barn har. Fire av disse artiklene utgjør 
de grunnleggende prinsippene i konven-
sjonen: retten til ikke-diskriminering (artikkel 
2), at barnets beste skal ligge til grunn i alle 
saker som berører barn (artikkel 3), rett til liv 
og utvikling (artikkel 6), og rett til å si 
meningen sin og til å bli hørt (artikkel 12). 

En annen inndeling av konvensjonen som 
brukes er barns rett til:
•  beskyttelse – det vil si rett til beskyttelse 

mot overgrep, vold, omsorgssvikt og 
utnytting.

•  liv og utvikling – det vil si rett til å få dekket 
grunnleggende behov som mat, helse, et 
sted å bo, omsorg, skolegang, fritid og lek, 
samt informasjon.

•  deltakelse – det vil si rett til å få gi uttrykk 
for sine meninger, få innflytelse i saker som 
angår dem selv og til å delta i organisasjoner.

Konvensjonen slår fast at barnets beste skal 
være det grunnleggende hensynet ved alle 
handlinger som angår barn.

Oppfølging av konvensjonen
Gjennom barnekonvensjonen blir forholdet 
mellom stat og individ regulert. Det betyr at 
det er statens ansvar å sørge for at barna får 
oppfylt sine rettigheter etter konvensjonen, 
men det er ikke bare regjeringen og 
Stortinget i Norge som har forpliktelser i 
forhold til barnekonvensjonen. Det gjelder 
også kommuner, fylkeskommuner og andre 
offentlige organer. 

Barneombudet er gitt et spesielt ansvar 
for å følge med på at forpliktelsene blir 
overholdt. 

Rapportering til FN
FN har nedsatt en komité som skal passe  
på at barnekonvensjonen blir fulgt opp i  
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Rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter
de landene som har ratifisert den. 
Komiteen har fått navnet FNs komité for 
barns rettigheter. 

Oppfølgingen skjer ved at landene 
rapporterer til komiteen hvert femte år.  
Et lands rapport skal si noe om hvordan  
de mener det står til med barns rettigheter, 
samt inneholde en oversikt over de tiltak 
landet har vedtatt når det gjelder barns 
rettigheter. Når en landrapport er levert, 
blir den behandlet i åpent møte mellom 
representanter fra regjeringen fra det 
respektive landet og barnekomiteen. 

Norge har kommet med fire land-
rapporter. Den siste kom vinteren 2008. 

Det sivile samfunn i Norge kommer 
med tilleggsrapporter til den som myndig-
hetene har laget. Disse alternative rapport-
ene kommenterer og utfyller myndig-
hetenes rapport. Barneombudet, som er gitt 
et spesielt ansvar for å følge med på den 
norske stats forvaltning av barnekonven-
sjonen, kommer med en egen rapport til 
barnekomiteen. 

Forum for barnekonvensjonen som er  
et nettverk av rundt 50 frivillige organisa-
sjoner som arbeidet med barn og unge i 

Norge, kommer også med en alternativ 
rapport. 

Anbefalinger fra FN
Etter at Norge har rapportert om hvordan 
barnekonvensjonen har blitt fulgt opp, 
skriver barnekomiteen sine bemerkninger 
og anbefalinger. Anbefalingene er samlet i 
en rapport som går under benevnelsen 
merknader. Disse anbefalingene er ikke 
bindende i juridisk forstand, men det  
forventes at myndighetene følger oppford-
ringene fra komiteen. 

Det sivile samfunn representert ved  
de mange organisasjonene i landet, har  
også et viktig ansvar med å bidra til å  
sette fokus på merknadene som har 
kommet fra barnekomiteen. Disse  
viser forhold knyttet til barn som ikke er 
godt nok ivaretatt i Norge og bør tas på 
alvor. 

Redd Barna har tatt på seg oppgaven 
med å lage en barnevennlig versjon av 
merknadene fra FNs barnekomité. Dette 
har blitt gjort fordi merknadene er skrevet i 
et vanskelig språk. 

Retningslinjer
Barnekomiteen har ikke bare ansvar for å 
behandle rapportene som kommer fra de 
enkelte land, men gir også retningslinjer for 
spesielle temaer og redegjør for disse. Disse 
skrivene er viktige bidrag til tolkningen av 
konvensjonen. 

I 2010 kom en resolusjon fra FN med 
retningslinjer for barn i alternativ omsorg. 
Her står det blant annet at myndighetene 
må sikre at det finnes en rekke plasserings-
alternativer for de barna som ikke kan bo 
hos sine opprinnelige familier. Det står også 
at barna skal bli hørt i slike spørsmål og at 
deres synspunkter skal bli tatt hensyn til ut 
i fra barnets alder og modning.

Klageordning for 
barnekonvensjonen
Det har lenge foregått forhandlinger i 
Genève angående en klageordning knyttet 
til barnekonvensjonen. Dette arbeidet 
begynte for over 10 år siden. Den gang var 
ikke statene som hadde ratifisert 
barnekonvensjonen klare for en slik 
ordning, men i dag er det mange hundre 
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Noen barn er mer utsatt 
for ikke å få sine rettigheter 
oppfylt enn andre barn. 
Det gjelder i høyeste grad 
barnevernsbarna.

Utsatte barns rettigheter

I tillegg til at barnekonvensjonen gir alle 
barn under 18 år generelle rettigheter 
knyttet til liv og helse, skolegang og 
utvikling, deltakelse og innflytelse, omsorg 
og beskyttelse, utdyper konvensjonen 
rettigheter for spesielle barnegrupper. 

Barn under offentlig omsorg er en slik 
gruppe barn. Barn som er tatt under 
barnevernets omsorg og dermed blitt 
separert fra dem som skulle ha passet på at 
de får sine rettigheter oppfylt - er en særlig 
utsatt gruppe barn.

FAKTA
om BArnEKonvEnsjonEn
•  gir alle barn under 18 år rettigheter
•  Norge ratifiserte konvensjonen i 1991
•  ble tatt inn i menneskerettighetsloven i 2003

om oppFølGinG Av BArnEKonvEnsjonEn
•  FNs komité for barns rettigheter passer på at konvensjonen blir fulgt opp i de 

landene som har ratifisert den 
•  Landene rapporterer til komiteen om sin oppfølging av konvensjonen 
•  Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen kommer med egne rapporter
•  I 2008 leverte Norge sin fjerde rapport
•  Komiteen rapporterer tilbake sine bemerkninger og anbefalinger til landene

Du kan finne linker til barnekonvensjonen og dens retningslinjer, Norges land- 
rapporter og FNs barnekomites bemerkninger og anbefalinger på våre nettsider  
www.fosterhjemsforening.no

organisasjoner fra mange land som stiller 
seg bak denne rettigheten.

Regjeringen i Norge har sagt at de skal 
ha stort fokus på barns rettigheter. Spesielt 
barns rett til å få sine rettigheter oppfylt. 
Likevel vil ikke regjeringen anerkjenne 
klageadgangen for brudd på barnekonven-
sjonen. Argumentet mot en slik adgang for 
norske borgere er at Norge dermed kan 
tape muligheten til å ivareta landets 
interesser. Regjeringen har fått massiv 
kritikk for dette. Barnekonvensjonen er 
den eneste menneskerettighetskonven-
sjonen med obligatoriske rapporterings-
systemer som i dag ikke har en klage-
ordning. Redd Barna har i den forbindelse 
uttalt at Norges renomme som foregangs-

land på barns rettigheter internasjonalt 
med dette kan svekkes. 

Ansvar
Det er myndighetene som har øverste 
ansvaret for å følge opp barnekonven-
sjonens rettigheter og barnekomiteens 
merknader, særlig regjeringen, men også de 
som bestemmer i kommunene og fylkes-
kommunene. Dette ansvaret handler om å 
endre lover og regler som gjelder barn, men 
det handler også om å sørge for nok 
ressurser. Vi som arbeider med barn og 
unge må bruke barnekonvensjonen som et 
arbeidsverktøy for å bidra til at barn og 
unge får gode oppvekstvilkår.
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Rettigheter

Utsatte barns rettigheter
I artikkel 20 står det blant annet:
Et barn som midlertidig eller permanent er 
fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen 
interesse ikke kan tillates å bli værende i et 
slikt miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og 
bistand fra staten.

En annen gruppe barn som er særlig utsatt 
for ikke å få den beskyttelse de har rett på, 
er de barna som har en eller annen 
funksjonshemming. 

I artikkel 23 står det blant annet:
Partene anerkjenner at barn med funksjons-
hemminger har rett til særlig omsorg og  
skal, innenfor rammen av de midler som er 
til rådighet, oppmuntre til og sikre at barn 
som oppfyller vilkårene og barns omsorgsper-
soner får den hjelp de har søkt om og som er 
rimelig i forhold til barnets tilstand og 

foreldrenes eller andre omsorgspersoners 
situasjon.

Mange av barnevernsbarna har nedsatt 
funksjonsevne og blir dermed dobbelt 
sårbare. Nedsatt funksjonsevne betyr at 
man har problemer med å bevege seg,  
se, snakke, høre eller forstå. Det kan  
også bety å ha en psykisk utviklings- 
hemming en psykisk sykdom, eller en 
relasjonsskade. 

Merknader angående  
utsatte barn
Det viser seg at Norge har problemer med 
å oppfylle de menneskerettslige forpliktel-
ser landet har gjennom barnekonvensjo-
nen. Dette gjelder spesielt de forpliktelser 
vi har for de utsatte barna. Dette har 

kommet fram i merknader fra FNs 
barnekomité til Norge, senest i 2010.

Kritikken fra barnekomiteen gjelder 
blant annet ulikhetene i tjenestetilbudet til 
barn og barnefamilier i kommune-Norge. 
Det er fjerde gang Norge kritiseres for dette 
forholdet. Det blir påpekt i merknadene at 
det kommunale selvstyre i Norge, lett kan 
komme i konflikt med barns rett til å få 
hjelp. 

Barneombud Reidar Hjermann har flere 
ganger tatt til orde for at de mange små 
kommunene rundt om i landet er en 
trussel mot utsatte barns behov for hjelp. 
Han etterlyser i den forbindelse et mer 
utstrakt samarbeid mellom små kommu-
ner. I Klassekampen i april 2011 gikk 
Barneombudet ut med en klar beskjed om 
at dette måtte regjeringen gjøre noe med 
straks. 
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I juni 2011 la regjeringen fram sitt 
notat om oppfølgingen av merknadene fra 
barnekomiteen. Her blir ikke kritikken fra 
komiteen imøtekommet med konkrete 
forslag til hva som kan gjøres, og det ble 
heller ikke problematisert i større grad. Et 
slikt forslag kunne for eksempel ha vært å 
gjøre barnevernloven om til en rettighets-
lov, slik det har blitt foreslått i mange 
sammenhenger de siste 10 årene. Senest i 
Flatø-utvalgets utredning om bedre 
samordning av de ulike tjenester for utsatte 
barn og unge (NOU 22:2009).

Merknader for barn med 
nedsatt funksjonsevne
Barnekomiteen sier dessuten i sin rapport 
at barn med nedsatt funksjonsevne klager 
over at deres rettigheter ikke blir respektert. 
Barnekomiteen anmoder, på bakgrunn av 
dette, staten om å treffe alle nødvendige 

tiltak for å bekjempe at barn med nedsatt 
funksjonsevne blir diskriminert.

I regjeringens statusrapport om hvordan 
de vil følge opp FNs merknader, deriblant 
merknaden om barn med nedsatt funk-
sjonsevne, vises det til regjeringens 
handlingsplan for å fremme likestilling. 
Redd Barna hevder at denne handlingspla-
nen ikke inneholder noen punkter om 
likestilling og ikke-diskriminering av barn 
med nedsatt funksjonsevne.

Generelle rettigheter for 
utsatte barn
Det er også lett å glemme de generelle 
rettighetene som utsatte barn og unge har, 
for eksempel retten til å bli sett, hørt og til 
å delta. Her hviler det et spesielt ansvar på 
de voksne som har ansvar for utsatte barn 
om å sørge for at deres generelle rettigheter 
blir oppfylt.

Fosterbarn er satt i en situasjon der det 
kan være vanskelig å få sine rettigheter 
oppfylt. Mange har psykiske problemer 
etter at de har opplevd traumatiske og 
stressende forhold i sin oppvekst, noe som 
gjør at de sliter i hverdagen. Da er det 
viktig at de som står nær barnet, som 
fosterforeldre, lærere og tilsynsførere, 
bidrar til at de får rettighetene sine oppfylt. 

Barnevernstjenesten har også et spesielt 
ansvar for å sørge for at barn som er under 
statens omsorg, blir sett og hørt i de 
forhold som angår barnet. 

I artikkel 12 står det:  
'1.  Partene skal garantere et barn som er i 

stand til å danne seg egne synspunkter, 
retten til fritt å gi uttrykk for disse 
synspunkter i alle forhold som vedrører 
barnet, og tillegge barnets synspunkter 
behørig vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet.
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2.  For dette formål skal barnet særlig gis 
anledning til å bli hørt i enhver rettslig 
og administrativ saksbehandling som 
angår barnet, enten direkte eller 
gjennom en representant eller et egnet 
organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Barneombud Reidar Hjermann gikk i sin 
tid ut og kritiserte norske myndigheter 
for ikke å etterspørre barn og unges 
meninger. Siden den gang har mye 
skjedd. Brukermedvirkning og barnets 
stemme har blitt satt på dagsorden både 
av myndigheter og i organisasjonslivet. 

Forandringsfabrikken er en aktør som 
har tatt barn og unge på alvor ved å løfte 
fram deres stemme i viktige saker. 
Forandringsfabrikken har initiert en 
rekke prosjekter knyttet til barneverns-
barn. Barna, som er aktivt med i 
prosjektene, blir kalt BarnevernsProffene. 
De får uttale seg om forskjellige viktige 
forhold, for eksempel hvordan de har det 
og vil ha det i samværssaker og hvordan 
det oppleves å flytte fra sine hjem.

Livsbok for barn i alternativ 
omsorg
I artikkel 8 i barnekonvensjonen står det 
om barns rett til å bevare sin identitet, 
blant annet definert som retten til 
kunnskap om familieforhold, og rett til 
bistand og vern for å gjenopprette 
identiteten når den er helt eller delvis 
fratatt dem. 

I FNs retningslinjer for barn i 
alternativ omsorg som kom i 2010, står 
det mer konkret hvordan man kan ivareta 
barnets identitet. Her foreslås å lage en 
livsbok med informasjon, personlige ting 
og minner fra det livet barnet har levd. 
Det er dette som kalles biografisk arbeid 
med barn. Norsk Fosterhjemsforening 
har utviklet arbeidsredskap for dette 
viktige arbeidet gjennom prosjektet Mitt 
liv, biografisk arbeid med barn – å lage en 
livsbok. (Livsboken med tilhørende 
veileder kan kjøpes gjennom foreningen.)

Biografisk arbeid med barn kan hjelpe 
fosterforeldre til å ivareta barnets identi-
tet og gi det et informasjonsgrunnlag, 
samt å gi det muligheten til å bearbeide 
og forstå tidligere hendelser. På den 
måten kan barna danne seg egne syns-
punkter om forhold som vedrører dem. 
Det er i dag ganske tilfeldig om et foster-
barns historie blir snakket om og 
formidlet til fosterbarnet på en god måte.


