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Barneombudet ber om at informasjonsmateriell om barnehusene og regelverket om
avhør av særlig sårbare personer oversettes til engelsk
Barneombudet har et offisielt mandat til å følge opp at Norge oppfyller sine forpliktelser etter
FN barnekonvensjon. Dette omfatter blant annet å følge med på om staten oppfyller sin
forpliktelse til å beskytte barn mot vold og overgrep og sikre god oppfølging slik det er
fastsatt i barnekonvensjonens artikkel 19. Vi har jobbet aktivt med både opprettelse av
barnehusene og utvikling av regelverket om avhør av særlig sårbare personer, og har i den
forbindelse har hatt et godt samarbeid med Justisdepartementet.
Det er stor internasjonal interesse for Norges arbeid med barns rettigheter, blant annet
barneombudsordningen og barnehusene. Implementering av menneskerettigheter er en
utfordring for mange stater, og det er viktig at stater som gjør et godt arbeid legger til rette
for å dele god praksis. Barneombudet mottar for tiden prosjektmidler fra
Utenriksdepartementet for å promotere barneombudsordningen internasjonalt. Vi har direkte
samarbeid med flere land, deler erfaringer og praksis med andre land og mottar en rekke
delegasjonsbesøk i løpet av et år.
Norge anses internasjonalt som et foregangsland når det gjelder barns rettigheter ikke bare
ved barneombudsordningen, men også annen «good practice», særlig barnehusene og unge i
konflikt med loven.
Vi opplever det som en stor utfordring i vårt arbeid med internasjonale partnere at materialet
i strafferetten ikke er oversatt til engelsk. Det dreier seg særlig om informasjonsmateriell om
barnehusene og regelverket om avhør av barn. Mange av de delegasjonene vi tar imot ønsker
å besøke barnehuset, samtidig som vi vet at også andre sender delegasjoner til barnehuset.
Det er grunn til å tro at trykket på Statens barnehus i Oslo for slike aktiviteter er stort. Det vil
være svært nyttig også for barnehusene om materialet ble oversatt til engelsk.
Barneombudet ber på bakgrunn av dette Justisdepartementet om at regelverket om avhør av
særlig sårbare personer jfr. Straffeprosessloven § 239 flg. og informasjonsmateriell om
barnehusene oversettes til engelsk.
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