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FRA pressemeddelelse 

Wien/Bruxelles, 5. maj 

Retspleje skal være mere børnevenligt, mener FRA  

Hvert år deltager hundredtusinder af børn i hele Europa i retssager. 

Retssystemerne skal ifølge den seneste rapport fra Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i højere grad tage 

hensyn til disse børns behov. Mere børnevenlig retspleje tjener barnets 

tarv bedst, beskytter i øget omfang barnet, og giver det mere mening, at 

barnet deltager i retssager.  

"Vi kan ikke tillade, at børn bliver forvirrede eller stressede, når de deltager i 

retssager," siger FRA's midlertidige direktør Constantinos Manolopoulos. "EU og 

medlemsstaterne er forpligtede til at sikre, at barnets rettigheder respekteres og 

opfyldes. Dette gælder navnlig i retssager. Medlemsstaterne bør også sikre, at 

Europarådets retningslinjer om børnevenlig retspleje anvendes dagligt af alle 

involverede.” 

Bedre beskyttelse af barnets rettigheder i retssystemerne er omhandlet i FN's 

konvention om barnets rettigheder, som alle EU's medlemsstater har ratificeret. 

Europarådet udarbejdede særlige retningslinjer om børnevenlig retspleje, fordi 

dette emne påvirker mange børn. I 2010 var omkring 74 000 børn f.eks. ofre for 

en forbrydelse, og 495 000 var påvirket af en skilsmisse i 11 EU-medlemsstater. 

FRA's forskning afslører, at der er stor forskel på børns deltagelse, ikke kun på 

tværs af, men også i medlemsstaterne, og denne praksis er ikke altid børnevenlig. 

Dette viser behovet for klare og konsekvente standarder og retningslinjer, som 

bør overvåges systematisk. Forskningen afdækkede også behovet for 

oplysningsforanstaltninger og særlig uddannelse af fagpersoner. 

De vigtigste resultater vedrører visse af barnets rettigheder, f.eks.: 

 Inden for de seneste år er respekten for og opfyldelsen af barnets ret til at 

blive hørt forbedret, navnlig i straffesager. I civile sager høres børnene 

ikke altid. Der skal i højere grad arbejdes på at sikre, at børn høres i sikre 

og børnevenlige lokaler under anvendelse af en teknik, som er passende i 

forhold til barnets alder og modenhed. Børn bør høres i så få afhøringer 

som muligt med et begrænset antal veluddannede fagpersoner. 

 National lovgivning indeholder bestemmelser om retten til information, 

men i praksis er der betydelig forskel på, hvordan børn informeres, hvornår, 

af hvem, om hvad og hvordan. Regelmæssig børnevenlig information og 

materiale om børns rettigheder og retsprocedurer, som er skræddersyet til 

barnets alder, under hele retssagen, kan øge deres tillid til retsplejen.  

 De fleste medlemsstater har gjort en stor indsats for at garantere barnets 

ret til privatliv og ret til beskyttelse mod skadelige virkninger og fornyet 
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traumatisering, navnlig i straffesager. I praksis anvendes 

beskyttelsesforanstaltninger imidlertid ikke nok. Særskilte lokaler for at 

forhindre kontakt med sagsøgte og fagpersoners brug af videooptagelser 

og videolinks i retssalen og på politistationerne bør være standardpraksis i 

EU for at kunne beskytte børn tilstrækkeligt. 

 Trods lovbestemmelser om ligebehandling har personalet ofte ikke 

tilstrækkelig ekspertise til at tage sig af børn i sårbare situationer som f.eks. 

handicappede børn eller børn med en etnisk minoritetsbaggrund. Det er 

nødvendigt at sikre, at børns adgang til retspleje og deres behandling i 

retssager overvåges effektivt for at forhindre forskelsbehandling. Adgangen 

til fri proces og støtte til børn i sårbare situationer bør lettes. 

Rapporten fremhæver også en række eksempler på lovende praksis. 

Rapporten og relevant materiale kan læses her: Child-friendly justice – 

perspectives and experiences of professionals, se pressepakken. 

 

For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 

1 580 30 642 

 

Noter til redaktører: 

 FRA yder evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere 

og bidrager derved til mere oplyste og målrettede debatter og politikker om 

grundlæggende rettigheder. 

 Resultaterne er baseret på interview med fagpersoner, som er i daglig 

kontakt med børneofre eller vidner i retssager i 10 EU-medlemsstater – 

Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Polen, Rumænien, 

Spanien og Det Forenede Kongerige.  

 De trækker også på Europa-Kommissionens analyse over statistiske 

oplysninger, lovgivning og politikker indsamlet fra alle EU's medlemsstater 

om børns deltagelse i retssager. 

 Resultaterne vil også blive drøftet under to direkte radiodebatter i Euranet 

Plus med medlemmer af Europa-Parlamentet den 5. maj. 

 Der følger en rapport om børns perspektiver og erfaringer. 
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