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Barneombudet takker for mulighet til å komme med innspill til Norges rapport.
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Barneombudet ser det som sin oppgave å være et uavhengig overvåkningsorgan som skal
sørge for at norske myndigheter ivaretar barns rettigheter.

I kraft av vårt mandat, består mye av vårt arbeid av å påpeke mangler i statlige og
kommunale myndigheters arbeid for barn. Det vil av den grunn være mer naturlig for oss å
komme med innspill til regjeringen under den brede skriftlige høringen som skal foretas i
forbindelse med rapporteringen, og ber om at vi involveres i den høringen.

Barneombudet kommer i sitt innspill til departementet til å ha særlig fokus på følgende
områder:

1) Opplæringssituasjonen for samiske barn og unge.
Lærere og elever har i årevis klaget over at det ikke finnes læremidler i og på samisk. Et
program laget av NRK i 2007 (Stensilbarna) viste også hvor fortvilet læremiddelsituasjonen
er for samiske barn og unge. Den fellesnordiske barneombudsrapporten fra 2008 der 170
ungdommer i Norge, Sverige og Finland ble intervjuet, viste også at ungdom er svært
frustrert over å ikke ha tilgang til læremidler i og på samisk. Ombudet mener at situasjonen er
svært bekymringsfull og at samiske barn og unge får et dårligere utgangspunkt for læring enn
andre barn. De får heller ikke en undervisning som respekterer, ivaretar og viderefører deres
kultur.

2) Skolegang for rom-barn
Norge har anerkjent barnets rett til utdanning i barnekonvensjonens artikkel 28. Retten er
nedfelt i opplæringslovens § 2-1, der barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring.
Barneombudet er bekymret for at rom-barn har et meget stort skolefravær (dette ifølge
statistikk fra Oslo kommune). Fraværet går ikke bare ut over barns skolegang og evne til å
delta i samfunnet på lik linje med alle andre barn, det vanskeliggjør også muligheter for
skolen til å fange opp brudd på barns rettigheter på andre felt.



3)  Enslige mindrearige asylsøkere
Barneombudet har, sammen med mange organisasjoner og fagpersoner, over lengre tid jobbet
for at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere. Denne
gruppen barn har i alt for lang tid blitt møtt med et tilbud som verken har ivaretatt barnas
rettssikkerhet eller deres omsorgsbehov. Barneombudet er meget kritisk til at norske
myndigheter har utsatt å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over
15 år fra utlendingsforvaltningen til barnevernet, noe som opprettholder en systematisk
forskjellsbehandling av en gruppe barn i en svært sårbar situasjon.
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