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________________________________________________________ 
Den 24. maj 2011 

Til pressen 
 
Pressemeddelelse fra Børnesagens Fællesråd 
 
Børnesagens Fællesråd, der samler 19 landsdækkende frivillige sociale foreninger for 
børn og unge, anbefaler, at børn i Danmark får deres egen Ombudsmand 
 
Børnesagens Fællesråd sender en stærk opfordring til regeringen og til Folketingets partier om 
at styrke børn og unges retsstilling gennem etablering af et uafhængigt Børneombud i 
Danmark. 
 
Børnesagens Fællesråd finder fortsat, at der er behov for en selvstændig myndighed – et 

Børneombud – svarende til den Børneombudsmand, der findes i Sverige, Norge, Finland og 
Island. Som anbefalet af FN i år skal et dansk Børneombud fokusere på, at børn har deres 
egne, selvstændige rettigheder og overvåge, at lovgivningen i Danmark lever op til FN’s 
Børnekonvention. 
 
Børneombuddet skal være talerør for alle børn og unge og sikre, at de forstår at de har 
rettigheder og tydeliggøre, hvordan de kan udøve dem.  Børneombuddet skal som en selvfølge 
være kendt af alle børn og unge og være lettilgængelig. 
 
Børneombuddet skal som noget nyt sikre, at de får rettigheder og mulighed for at klage på så 
vigtige områder som skolegang, skilsmisser, sundhed, asyl osv. Det gælder børn og unge, der 
har problemer i skolen, der står midt i alvorlige skilsmissesager, er utilfredse med forholdene 
på et anbringelsessted eller er asylbørn i Danmark. De skal have direkte adgang til et ombud, 
der kan tage hånd om deres sag. 

 
Børneombuddet skal derfor med sin børnesagkyndige indsigt kunne gå ind og vurdere og 
behandle klager, der modtages fra børn. Det kan Børnerådet ikke, og det gør Folketingets 
Ombudsmand ikke. Børneombuddet skal samtidig tage sager op af egen drift, og det skal 
komme med anbefalinger til at gøre lovgivningen mere i tråd med Børnekonventionen. Det 
sker heller ikke i dag. 
 
Børnesagens Fællesråd anbefaler, at Børnerådet, som i dag er talerør for alle børn og unge i 
Danmark, omdannes og udvides til et dansk Børneombud, der placeres direkte under 
Folketinget i lighed med Folketingets Ombudsmand. Derved videreføres den børnefaglige 
kompetence, der er oparbejdet siden 1994, og der tages afsæt i et respekteret 
børneperspektiv, som Børnerådet er kendt for. 
 
Yderligere oplysninger fås hos formand Geert Jørgensen, tlf. 40 63 67 09, gj@los.dk eller 

sekretariatsleder Inge Marie Nielsen, tlf. 24 62 62 29, bf@boernesagen.dk 

 
Sekretariatsleder 

MEDLEMMER AF BØRNESAGENS FÆLLESRÅD: 

KFBU - Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge  

Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge 

Børneforeningen  

Ungdommens Vel 

LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 

TABUKA 

FBU - ForældreLANDSforeningen 

Daginstitutionernes Lands-Organisation 

Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem 

Ungdomsringen  

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark 

Landsforeningen BoPam 

Børn og Familier 

Børns Vilkår  

Mødrehjælpen 

Barnets Hus 

Red Barnet 

Ungdommens Røde Kors 

Foreningen Grønlandske Børn 

                                                          Medlemsorganisationerne arbejder tilsammen med mere end 500.000 børn og unge  
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