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En klagefunktion i forbindelse med Børnekonventionen kan globalt og nationalt bidrage positivt til virkeliggørelsen af konventionens intentioner på baggrun
forslaget hjerteligt velkommen.

Generelle bemærkninger
Konventionen er ratificeret af Danmark i 1991; da regeringen i 2002 afviste at inkorporere Børnekonventionen i dansk ret, skete det med henvisning speci
afgrænsningen og anvendeligheden af konventionsteksten dermed var svag (note 1). Det er Børnerådets forventning, at regeringen nu på baggrund af fo
overvejelserne om inkorporering, således som FN’s Børnekomité gentagne gange har opfordret til (note 2).

Skal danske børn i realiteten have adgang til og gavn af en klagemekanisme, bør tilgængeligheden til mekanismen faciliteres af en særlig statslig, uafhængi
kompetencer i såvel juridisk som almenfaglig henseende, der kræves for et efterleve konventionens krav om tilbundsgående indsigt i børns liv og velfærd.

De igangværende forhandlinger om en klagemekanisme bør derfor ses i tæt sammenhæng med Børnerådets forslag om etableringen af en national børneo
for en drøftelse med regeringen om udviklingen af en sådan myndighed og henviser til "Notat om Børnetalsmanden – en styrket indsats for børns rettighe

Til de enkelte bestemmelser
Udkastet tager i et vist omfang hensyn til, at børns særlige konstitution og status medfører helt særlige overvejelser og forholdsregler. Det gælder bl.a. d
foreslår i forskellige sammenhænge (art.6, 8, 9 etc) og som Børnerådet bemærker med tilfredshed, fordi børn af indlysende årsager er særlig dårlig tjent m
de fortsatte forhandlinger i arbejdsgruppen i december vil afspejle denne hensyntagen yderligere og i detaljer.
Artiklerne 2, 3 og 10 muliggør hhv. individuel og kollektiv klage samt undersøgende aktiviteter på komiteens eget initiativ.

Kollektiv klage omfatter sager, hvor et egentligt offer for overtrædelse af konventionen eller dens tillægsprotokoller ikke kan identificeres. Dermed kan ogs
indbringes for komiteen og således evt. forebygges, hvilket Børnerådet finder både aktuelt og relevant.

Art. 3 (1) fastslår imidlertid, at en sådan kollektiv klage, der kan fremsættes af menneskeretsinstitutioner, ombudsinstitutioner og visse NGO’er, kun omfa
konventionen eller protokollerne. Børnerådet frygter, at kriterierne dermed kan udelukke væsentlige klagemål, fx hvis følgevirkningen af overtrædelse ikke
Rådet er klar over, at en klagemekanisme kan oversvømmes af irrelevante eller bagatelagtige klager, og at der derfor skal defineres kvalitative filtre, der hin
beskrevet i udkastets art. 4 om Admissibility, der bl.a. stiller krav om, at emnet skal være foreneligt med bestemmelserne i konventionen. Dermed kan fx k
barnets bedste interesse, afvises. Artiklens øvrige bestemmelser giver i øvrigt komiteen gode muligheder for at afvise dårligt funderede klager og den udg
Børnerådet foreslår derfor, at kravet i art. 3 (1) slettes fra teksten, således at alle krænkelser kan behandles.

Afslutningsvis henviser Børnerådet igen til forslaget om en dansk børneombudsinstitution som tidligere omtalt. Rådet noterer sig i den forbindelse særligt
deltagerstaterne skal anstrenge sig for at udbrede kendskabet til klagemekanismen blandt såvel børn som voksne. Viden om klagemekanismen er en forud
særlig børne-orienteret institution er også i denne sammenhæng set med Børnerådets øjne nødvendig.
Børnerådet ser frem til de kommende forhandlinger i arbejdsgruppen og vil sætte stor pris på at blive holdt løbende orienteret om udviklingen.
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