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Til Stortinget

Bakgrunn
FNs generalforsamling vedtok i desember 2011

en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon som gir
en klagemekanisme for brudd på denne konkrete
konvensjonen. Da tilleggsprotokollen ble lagt fram
for signering 28. februar 2012, ble Finland det første
nordiske landet som signerte. Belgia, som i likhet
med Norge har inkorporert barnekonvensjonen i
egen lovgivning, var et annet av de 20 landene fra
hele verden som viste lederskap ved å signere først.
Land som Tyskland, Østerrike og Spania har også ra-
tifisert tilleggsprotokollen. Norge har ikke ratifisert
den.

Vedtaket i FNs generalforsamling betyr at barne-
konvensjonen, som den siste av de viktige menneske-
rettighetskonvensjonene, får en klagemekanisme
som gjør det mulig å følge opp brudd på barns rettig-
heter etter konvensjonen. Dette kan for eksempel
gjelde barns rett til tilstrekkelig mat og vann, skole-
gang, og beskyttelse mot vold og overgrep. Klageme-
kanismen innebærer en klagerett til FNs barnekomi-
té. Organets uttalelser er ikke i seg selv rettslig bin-
dende, men vil kunne ha rettskildemessig vekt.

Det har vakt oppsikt at Norge ikke har vært aktiv
i forhandlingene om å få på plass klagemekanismen.

Norge har så langt inntatt en skeptisk holdning med
hensyn til å forplikte Norge til en slik ordning. Norge
har avstått myndighet til overnasjonale organer på
flere områder, men vegrer seg når det gjelder barns
rettigheter. Internasjonale regler og overvåkningsme-
kanismer er et grunnleggende element i en interna-
sjonal rettsorden som Norge, etter forslagsstillernes
mening, må støtte opp under.

Regjeringen hevder at Norge ligger i front når det
gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, også juri-
disk. Forslagsstillerne mener Norges vegring har en
uheldig signaleffekt overfor land hvor behovet for
slike mekanismer er enda større. Det er også uheldig
for barn i Norge at regjeringen trenerer en ordning
som vil gi barn styrket vern.

Det vises i denne sammenheng også til skriftlige
spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre fra
Karin S. Woldseth 22. mars 2012 (Dokument
15:1098 (2011–2012)), skriftlig spørsmål fra Ine M.
Eriksen Søreide 29. mai 2012 (Dokument 15:1472
(2011–2012)) og skriftlig spørsmål fra Øyvind Hå-
brekke 22. november 2010 (Dokument 15:348
(2010–2011)).

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om
FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om klage-
rett.

15. juni 2012
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