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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 22. februar 2017 

Børnevenlig retspleje set fra barnets perspektiv 

Børn, der er involveret i retssager, føler sig ofte bange, oversete og dårligt 

informerede. Det viser en ny rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA). Børn i forskellige EU-medlemsstater har 

bidraget med deres oplevelser og synspunkter til denne banebrydende rapport, 

som viser, hvor meget der stadig mangler for at gøre retssystemerne mere 

børnevenlige. 

“Vi sætter børn, der selv har haft eller har været vidne til smertefulde oplevelser, i en 

unødvendig stresset situation. Både beslutningstagere og de involverede aktører skal 

sikre, at børns bekymringer bliver taget alvorligt, når de deltager i retssager, og 

begrænse dem til et minimum” siger FRA's direktør Michael O’Flaherty. “Denne rapport 

giver klare retningslinjer for, hvordan medlemsstater kan sikre, at børn virkelig bliver 

hørt og på samme tid føler sig trygge og beskyttede.” 

Hvert år deltager ca 2,5 mio. børn i EU som ofre, vidner eller parter i retssager. Det kan 

være retssager om forældremyndighed i skilsmissesager eller sager om seksuelt misbrug 
eller seksuel udnyttelse. 

Rapporten "Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in 

judicial proceedings" er baseret på interviews med 392 børn. Den kortlægger de 

forhindringer, børn står over for, og giver mulige løsninger, og den giver en række 
eksempler på lovende fremgangsmåder, der allerede anvendes i EU-medlemsstater. 

Børnene understreger betydningen af deres ret til at blive hørt og retten til forståelse og 

respekt. Dette betoner, at der er behov for klare og praktiske retningslinjer, samt 

uddannelse af alle fagpersoner, der kommer i kontakt med børn. Børnene vil også gerne 

holdes informeret om, hvad der sker i sagen under de ofte lange retssager, og om deres 

egne rettigheder. Dette viser, at der er behov for information, der er tilpasset børnenes 
alder - både før, under og efter retssagen. 

Det fremgik klart af interviewene, at mange situationer får børnene til at føle sig usikre 

og utrygge. Her er det vigtigt at sørge for, at medlemsstaterne har indført 

proceduremæssig beskyttelse, som tager hensyn til børnenes behov både i ekstreme 

sager om vold i hjemmet og seksuelt misbrug og i de mange sager om 

forældremyndighed rundt omkring i EU. Disse beskyttelsesforanstaltninger kan omfatte 

børnevenlige afhøringslokaler, videolinks eller bevismateriale  optaget på forhånd samt 
beskyttelse af børns personlige data mod medierne og offentligheden. 

Resultaterne er baseret på interviews med børn fra 9 medlemsstater: Bulgarien, 

Kroatien, Estland, Frankrig, Tyskland, Polen, Rumænien, Spanien og Det Forende 

Kongerige. Den supplerer FRA's tidligere rapport, der indeholder fagpersoners syn på 

børneretspleje. 

Yderligere oplysninger fås desuden i mediepakken og ved henvendelse til: 

media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 580 30 642 

Bemærkninger til redaktører: 

 Den 28. april bliver rapporten præsenteret i FRA-regi ved en begivenhed med 

deltagelse af den irske børne- og ungdomsminister dr. Katherine Zappone. 

 FRA yder evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og 

bidrager derved til mere oplyste og målrettede debatter og politikker om 

grundlæggende rettigheder. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/justice-needs-be-more-child-friendly-finds-fra
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/child-friendly-justice-children
mailto:media@fra.europa.eu
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 Mere information om agenturets arbejde med børns rettigheder er tilgængelig 

online. 

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child

