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VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DANMARKS MENNESKERETLIGE FORPLIGTELSER
Børnerådet d.4.11.2010.
Børnerådet takker for henvendelsen vedr. Universal Periodic Review og fremsender hermed dets bidrag til høringen.

Rådet bemærker, at Institut for Menneskerettigheder ønsker at beskrive det danske system for gennemførelse og overvågning af menneskeretssituatione
svar i overensstemmelse hermed.
Børnerådet er etableret i medfør af § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Af Bekendtgørelse nr. 458 af 15. maj 2006 om et Børneråd fremgår, at det er rådets opgave at sikre børns rettigheder og at informere om deres forhold
i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Det påhviler rådet at påpege forhold i lovgivning og administrativ pr
tilstrækkelig grad tilgodeses eller direkte tilsidesættes.

På denne baggrund bidrager Børnerådet løbende og under anvendelse af mange forskellige metoder til overvågningen af danske børns tilværelse set i et m
indhentede informationer videreformidles i rapporter, ved henvendelse til Folketinget, regeringen, myndigheder og institutioner, ved kampagner og på man

I forbindelse med den periodiske afrapportering til FN’s Børnekomité, som Danmark i henhold til konventionen har forpligtet sig til, har Børnerådet aflevere

Som det fremgår af den senest indleverede supplerende rapport er det såvel Børnekomiteens som Børnerådets opfattelse, at Danmarks foranstaltninger t

I de konkluderende bemærkninger til Danmark i 2005 anbefalede komiteen, at Danmark forstærker bestræbelserne for at sikre, at dansk ret er i fuld overe
klagemekanismer for børn med realistiske bevillinger (note 2).

For at bidrage hertil har Børnerådet foreslået, at danske børns retsstilling styrkes ved en formel inkorporering af konventionen, og at regeringen anlægger
bl.a. ved at udpege en minister med koordinationsansvar for området.

På den baggrund vil Danmark endelig kunne indlede arbejdet med en samlet national handlingsplan for børn og unge, som landet forpligtede sig til på Børn

Børnerådet deler komiteens opfattelse af, at der er brug for at styrke danske børns retsstilling. På mange områder er børns formelle rettigheder enten ikk
eksisterende klageinstitutioner henvender sig i vid udstrækning til voksne og er indrettet sådan, at de i for ringe grad besidder nødvendige kompetencer t
benytter disse muligheder. Danske børn har rettigheder, men i praksis får de ikke ret.

For at bidrage til løsningen af disse problemer har Børnerådet og en lang række organisationer på børne- og ungeområdet opfordret regeringen til at etab
Børnetalsmanden, forankret direkte under Folketinget. Talsmanden skal videreføre det nuværende Børneråds opgaver og aktiviteter med et udvidet manda
henblik på at sikre og udvide børns rettigheder og deres adgang til at benytte sig af dem, bl.a. ved at kunne vurdere enkeltsager på eget initiativ og efter
institutioner. Der henvises til vedlagte notat (note 3).

Børnerådet henviser endvidere til, at etableringen af en national ombudsmyndighed for børn bør ses i sammenhæng med de igangværende forhandlinger i
klagemekanisme i kraft af en valgfri protokol til Børnekonventionen. Skal danske børn i realiteten have adgang til og gavn af denne klagemekanisme, bør ti
i såvel juridisk som faglig forstand, der kræves for et efterleve konventionens krav, og som er beskrevet i ovennævnte notat.

Det er Børnerådets håb, at de nærværende betragtninger finder vej til Instituttets planlagte rapport til Menneskerettighedsrådet. Afklarende og uddybend
Børnerådets sekretariat på tlf. 3378 3309 / sogh@brd.dk
Med venlig hilsen
Lisbeth Zornig Andersen
Formand for Børnerådet
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