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FRA – Pressmeddelande 

Wien den 22 februari 2017 

Ett barnvänligt rättsväsende: barnets perspektiv 

Barn som deltar i rättsliga förfaranden känner sig ofta rädda, nonchalerade och 

dåligt informerade visar en rapport från Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA). Genom att fråga barn i olika EU-

medlemsstater om deras erfarenheter och åsikter, visar denna banbrytande 

rapport hur långt vi fortfarande har kvar för att göra våra rättssystem 

barnvänliga. 

– Vi försätter barn som redan har upplevt eller bevittnat plågsamma saker i en onödigt 

stressande situation. Både beslutsfattare och rättstillämpare måste se till att den oro 

som barn som deltar i rättsliga förfaranden känner tas på allvar och minimeras. Denna 

rapport ger tydlig vägledning om vilka sätt medlemsstaterna kan se till att barns röster 

verkligen hörs samtidigt som de känner sig trygga och skyddade, säger FRA:s direktör 

Michael O’Flaherty. 

Cirka 2,5 miljoner barn i EU är varje år antingen brottsoffer, vittnen eller parter i 

rättsliga förfaranden. Dessa förfaranden kan vara vårdnadstvister i 
skilsmässoförhandlingar eller fall av sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande. 

Rapporten "Ett barnvänligt rättsväsende – perspektiv och erfarenheter från barn som 

deltar i rättsliga förfaranden" är grundad på intervjuer med 392 barn. Den identifierar 

både de hinder barn står inför och möjliga lösningar samt ett antal lovande metoder som 

redan används i EU:s medlemsstater. 

Barn underströk betydelsen av deras rätt att bli hörda med förståelse och respekt. Detta 

pekar på behovet av tydliga och praktiska riktlinjer, såväl som utbildning för alla 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn. Barnen vill också få information under de 

ofta långa förfarandena om utvecklingen i målet och om sina egna rättigheter. Detta 

visar att det är nödvändigt att ge åldersanpassad information före, under och efter 
rättegången. 

Intervjuerna visade att barn i många situationer känner sig osäkra och otrygga. Här är 

det viktigt att se till att medlemsstaterna har rättssäkerhetsgarantier på plats som 

tillgodoser barnens behov, såväl i extrema fall som de som rör våld i hemmet eller 

sexuella övergrepp, men även i de många vårdnadstvisterna runtom i EU. Dessa 

garantier kan inkludera barnvänliga utfrågningslokaler, videolänkar eller förinspelat 
material, samt att skydda barns personuppgifter från medier och allmänhet. 

Resultaten grundas på intervjuer med barn i nio medlemsstater: Bulgarien, Kroatien, 

Estland, Frankrike, Tyskland, Polen, Rumänien, Spanien och Storbritannien. De 

kompletterar FRA:s tidigare rapport som innehåller yrkesverksammas perspektiv på ett 
barnvänligt rättsväsende. 

Mer information finns i presspaketet. Du kan också kontakta 

media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642 

Meddelande till redaktörerna: 

 Den 28 april kommer rapporten att presenteras på FRA vid ett evenemang med 

Katherine Zappone, irländsk minister med ansvar för barn- och ungdomsfrågor. 

 FRA tillhandahåller faktabaserad rådgivning till EU och nationella beslutsfattare, 

och bidrar därigenom till en mer välgrundad och bättre målinriktad debatt och 

politik om grundläggande rättigheter. 

 Mer information om byråns arbete för barnets rättigheter finns på internet. 
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