
Barns rett til beskyttelse mot vold og 
overgrep etter Barnekonvensjonen 

Et utgangspunkt og grunnlag for videre arbeid

Professor Lena R. L. Bendiksen



Forspill

• Om Barnekonvensjonen, BK

• BKs beskyttelse mot vold og overgrep

• Noe om hva deres mål bør være



Bakgrunn

• Initiativ tatt av Polen i 1978

• Dokumenter som danner bakgrunnen

-Declaration of the Rights of the Child 1924

-1948 bearbeidet og utvidet utgave

-1959 ny utvidet erklæring om barns rettigheter

• Fokus på barns behov for særlig beskyttelse og omsorg



FNs konvensjon om barnets rettigheter

• Vedtatt 20. november 1989, i kraft fra 2. september 1990

• Konvensjonstekst = rettslig bindende for statene som ratifiserer 
den

• Ratifisert av alle stater i verden (196) foruten USA



Barnekonvensjonens syn på barn

• Barn har behov for spesielle vernetiltak og særskilt omsorg

• Barn er samtidig selvstendige individer som har krav på 
respekt, som har rettigheter og som har rett til deltakelse





BK i Norge

• Ratifisert og i kraft fra 1991

• Inkorporert i 2003,

tatt direkte inn som norsk lov og gitt forrang

• Endringer da og siden for å synliggjøre konvensjonen i andre 
lover

• Egen grunnlovsbestemmelse om barns rettigheter



Innhold

Fire generelle prinsipper:

• Art 2 Ikke diskriminering

• Art 3 Barnets beste

• Art 6 Rett til liv og utvikling

• Art 12 Rett til å bli hørt

• Betydning for tolkingen av de øvrige artiklene + selvstendige 
rettigheter



Innhold i BK

• Provision, Protection, Participation, Prevention

• Grunnleggende friheter og rettigheter (retten til liv, ikke-diskriminering, frihet, navn, 
nasjonalitet, religionsfrihet, medbestemmelse, privatliv og familieliv)

• Rettigheter som tar sikte på å gi barn særlig vern og beskyttelse mot farer (rett til omsorg, 
beskyttelse mot fysisk og psykisk vold, skade og overgrep, beskyttelse mot økonomisk utbytting, 
seksuell utbytting og misbruk, bortføring og salg)

• Rettigheter som skal fremme barns utvikling og deltakelse (retten til levevilkår som er 
tilstrekkelige og nødvendige for barnets utvikling, retten til utdanning, retten til hvile, fritid og 
lek, retten til deltakelse)



Nasjonal betydning

• Inkorporering med forrang

• Synliggjøringer i ulike lover

• Senere lovendringer

• Grunnloven § 104

• Stor betydning for rettspraksis og praksis



HR-2020-661-S

(116)

Også for å unngå at en slik situasjon oppstår for 
prøvingsinstansene, er det viktig at barnevernet og 
fylkesnemndene – i sitt arbeid med å treffe de tiltak som er best 
for barnet – fra første stund tar i betraktning alle de krav 
Grunnloven § 104 annet ledd, EMK artikkel 8, 
barnekonvensjonen og barnevernloven kapittel 4 stiller til 
behandlingen av denne type saker



Beskyttelse mot vold og overgrep

• Barn

• Fysisk og psykisk vold

• Seksuelle overgrep 

• Vitne til/leve med vold

• Beskyttelse





Barnekonvensjonen

• Barns rett til liv, artikkel 6 nr 1

• Rett til overlevelse og utvikling, artikkel 6 nr 2

• Barnets beste, artikkel 3 nr 1

• Sikre beskyttelse og omsorg nødvendig for barnets trivsel, artikkel 3 nr 2

• Mishandling kan være grunnlag for å skille barnet fra foreldrene, artikkel 9 nr 1

• Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk, artikkel 
34

• Ikke utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff, artikkel 37



Barnekonvensjonen artikkel 19

1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, 
sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle 
former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel 
eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder 
seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell 
annen person har omsorgen for barnet. 

2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for 
utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet 
og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for 
forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, 
behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere 
beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging. 





Virkeliggjøring:

• Kunnskap

-gir mot til å se og trygghet til å handle

• Engasjement

-Barns rettigheter er viktige;  20 % av befolkningen, 100% av fremtiden

-Hva kan dere gjøre og hvordan? Berøres ditt arbeid??

• Oppfølgning fra topp, både krav og støtte

-Gi prioritet

-Krev respons

• Ta med barna!

• Sørg for informasjon til alle!



• Art 42.Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, 
til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser 
alminnelig kjent både for voksne og barn



Forebygge vold og overgrep

• Sikre at alle barn og unge kjenner sine rettigheter

• Sikre at alle barn og unge får rett hjelp til rett tid 

• Sikre at alle barn og unge blir sett og hørt

• Sikre at alle barn og unge har medbestemmelse i saker som 
angår dem selv

Innsatsen fra dere må være helhetlig, samordnet og på tvers av 
fagområder



Takk for oppmerksomheten!


