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Høring: Utkast til Norges femte og sjette rapportering til FNs komité
for barns rettigheter – 2016
Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold. Dette gjør vi ved å forebygge
og avdekke vold mot barn, samt ivareta barnet og dets pårørendes interesser.
Stiftelsen setter pris på muligheten til å kommentere utkastet om Barns rettigheter i
Norge, og har ingen store bemerkninger til utkastet. Det var også gledelig at det
uttrykkelig nevnes tilskuddsordningen for voldsutsatte barn, hvor Stine Sofie Senteret
ble gitt driftstilskudd. Dette er et viktig steg i form av ivaretakelse av voldsutsatte barn.
Stiftelsen vil likevel påpeke noen områder vi håper kan få økt fokus i arbeidet mot vold
og seksuelle overgrep mot barn.
Stiftelsen er opptatt av at kunnskap om forebygging og avdekking av vold og seksuelle
overgrep må inn i utdanninger som arbeider med barn, herunder
førskolelærerutdanning og lærerutdanningen. Disse yrkesgruppene er i en unik
posisjon til å avdekke vold og seksuelle overgrep, og man må da sørge for at disse har
de aller beste forutsetningen for å gjøre dette etter avsluttet utdanning.
Stiftelsen er daglig i kontakt med foreldre som er involvert i en barnelovssak, hvor det
er mistanke eller beviselig har forekommet vold, men hvor samvær likevel blir fastsatt.
Stiftelsen er bekymret for antallet barn som må ha samvær med en voldelig forelder, og
anser dette i noen tilfeller for å være brudd på barnas rett til beskyttelse.
Vi merker også en stor økning i antall henvendelser angående psykisk vold mot barn,
som man opplever er like skadelig som fysisk vold, men langt mindre fokus på.
Stiftelsen ønsker et større fokus på psykisk vold mot barn, og hvordan man skal kunne
forebygge dette.
Vi vil også trekke frem ivaretakelsen og til tider de manglende rettighetene til barn og
deres pårørende når barn utsettes for kriminelle handlinger av andre barn. Antall
henvendelser angående overgrep begått av andre barn er økende, og håndteringen av
disse sakene varierer fra kommune til kommune, fra politidistrikt til politidistrikt.
Her er det viktig at alle parter ivaretas, selv om det er barn som står for den
skadevoldende handlingen.
Stine Sofies Stiftelse har også opplevd fortvilelse angående manglende ivaretakelse og
fokus på barn utsatt for vold og seksuelle overgrep også etter endt soning. Mange
opplever det som en stor tilleggsbelastning at domfelte bosetter seg i nabohuset eller i
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nærområdet etter endt soning. Stiftelsen har ved flere anledninger tatt dette opp med
styresmaktene i håp om å finne en løsning som kan aksepteres av både fornærmede og
av domfelte.
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