Ombudsmanden skal styrke børns rettigheder
Af Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand, og Bente Mundt, kontorchef i
Ombudsmandens Børnekontor
Det diskuteres ofte, om børns rettigheder i Danmark sikres godt nok. Kan håndhævelsen
forbedres, og hvordan? Skal vi f.eks. have en egentlig børneombudsmand? Og hvad skal de
nærmere opgaver i givet fald være?
Folketinget har besluttet, at der fra 1. november skal oprettes et særligt børnekontor hos
Folketingets Ombudsmand. Der er altså ikke tale om en ny børneombudsmand, men om en
markant udvidelse og styrkelse af den eksisterende ombudsmandsindsats. Ombudsmanden
behandler nemlig allerede i dag mange sager om børn og deres rettigheder, men vi får nu
mulighed for at oprette en særskilt enhed – et børnekontor – der alene skal koncentrere sig
om dette vigtige område.
Det er en opgave, som vi ser frem til, men som også kan fortjene en forklaring og
tydeliggørelse.
Hos ombudsmanden har vi stor erfaring i at kontrollere, om myndighederne overholder
reglerne, og den erfaring får vi nu langt bedre muligheder for at udnytte på børneområdet. Vi
kan fremover behandle klager over både offentlige myndigheder og private institutioner, og
hvad enten klagerne kommer fra børn eller voksne. Men børnekontoret vil i høj grad også selv
tage initiativer og være proaktivt. Vi kan således tage sager op på eget initiativ, f.eks. hvis
omtale i medierne tyder på, at noget kan være galt. Vi kan tage på tilsyn i alle relevante børne‐
og ungdomsinstitutioner. Og vi kan overvåge, om dansk lovgivning er på linje med FN’s
børnekonvention og andre internationale regelsæt og standarder.
Det er samtidig vigtigt at understrege, at Folketingets Ombudsmand også på dette område er
en juridisk kontrolinstans. Vi påser, om danske og internationale regler bliver respekteret og
overholdt. Men god behandling af børn er langt mere end jura – det er f.eks. også almindelig
omsorg i daginstitutioner, god pædagogik i skoler og kompetent behandling på hospitaler. Det
er ikke spørgsmål, som falder inden for en ombudsmands arbejdsområde.
Derfor skal ombudsmandens nye børnekontor ses som en af mange brikker i den samlede
indsats for børn. Vi skal fungere i tæt samspil med andre myndigheder på området og ikke
mindst med de institutioner, der er særligt viet til børns velfærd, f.eks. Børnerådet og Børns
Vilkår.
Hos ombudsmanden er vi særligt egnede til at sikre, at juridiske rettigheder bliver håndhævet
og respekteret. Og på det område ser vi frem til at kunne yde en markant styrket indsats for
børn.

