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Høring: Bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven 2005

Det vises til høring om bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven 2005.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Barneombudet savner et barneperspektiv i høringen og en utredning om barns beskyttelse
særskilt. På grunn av mange arbeidsoppgaver har Barneombudet ikke gått helt i dybden av
høringsforslaget, men vi ønsker likevel å påpeke noen momenter.

Av FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 16 fremgår det:
Artikkel 16
1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt
privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller or ulovli e
an e mot sin ære eller sitt omdømme.

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller
slike angrep.

Barneombudet kjenner i dag til at noen foreldre legger ut sakkyndigrapporter om sitt eget
barn på internett. Rapportene innholder ofte svært personlige karakteristikker av barnet og
barnets nære familie. Barn opplever dette ærekrenkende. De ønsker ikke at medelever og
venner far den informasjonen som ligger i sakkyndiges utredning. Informasjonen blir
liggende på nettet og kan hentes frem flere år senere og således skade barnets fremtid.

Noen foreldre, som har mistet omsorgen for eget barn, legger ut bilder av barnet og
fosterforeldre og omtaler personene på en ærekrenkende måte.
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På nettet er det også mange som kommer med ærekrenkende ytringer om andre. Det kan være
barn om barn, voksne om voksen, voksne om barn og barn om voksne.

Barneombudet ønsker at barn skal ha sterkest mulig vern og mener de har rett på dette etter
FNs barnekonvensjon artikkel 16. Vi stiller oss derfor kritiske til lovforslaget om at
ærekrenkelsen må være grov for å bli påtalt.
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