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Introduktion

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har i januar 2014 besluttet sig for at iværksætte en gennemgang
af, hvorledes internationale menneskerettighedskonventioner inden for 3 udvalgte områder er
implementeret i gældende lovgivning, nationale strategier, politikker og handlingsplaner og om muligt også
i afgørelser truffet af domstole, råd eller lignende.
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De 3 områder er: Børns rettigheder; handicappedes rettigheder og retten til at have adgang til effektive
retsmidler. Denne gennemgang omhandler børns rettigheder.1
Gennemgangen tager udgangspunkt i FN's konvention
Børnekonventionen), som er trådt i kraft for Grønland.2

om

barnets

rettigheder

(herefter

Konventionen suppleres dog af andre menneskerettighedsinstrumenter gældende for Grønland.
Menneskerettighederne nævnt i disse omhandler alle personer, der befinder sig i Grønland, uanset alder.
De vigtigste instrumenter er: FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder; FN’s konvention om civil og
politiske rettigheder (herefter ICCPR);3 FN Konventionen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder
(herefter ICESCR); FN’s Konvention om Afskaffelse af alle Former for Racediskrimination (herefter CERD);
FNs Konvention om Afskaffelse af alle former for Diskrimination af Kvinder (herefter CEDAW), den
europæiske menneskerettighedskonvention med dens protokoller (ECHR) og ILO konvention nr. 169 om
oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater (herefter ILO 169).4 Disse suppleres yderligere af en
række erklæringer, retningslinjer, udtalelser, afgørelser mv., der kan have betydning for forståelsen af den
internationale ramme for beskyttelsen af børns rettigheder på det nationale niveau. Sådanne erklæringer
mv. binder som udgangspunkt ikke staten, herunder Grønland, men derimod de internationale organer.
Afgørelser truffet af internationale organer binder medlemsstaten, der er genstand for afgørelsen. Domme
truffet af den europæiske menneskerettighedsdomstol mod en stat, vil typisk være en kraftig opfordring til
andre stater om at indrette sig efter dommen for at undgå fremtidige krænkelser.
Vurderingens opbygning vil følge den opbygning, som stater skal følge, når de afleverer deres periodiske
rapporter om deres efterlevelse af Børnekonventionen.
Vurderingens første afsnit vil beskrive hvilke krav, der stilles til implementeringen af Børnekonventionen.
Det næste afsnit vil fokusere på konventionens generelle principper (eksempelvis om retten til at blive
hørt). Det tredje afsnit gennemgår børns rettigheder og friheder. Dette omhandler barnets ret til en
identitet, navn, statsborgerskab, beskyttelse af den fysiske og psykiske integritet og de mere klassiske
frihedsrettigheder som eksempelvis ytrings- og foreningsfrihed. I afsnit 5 gennemgås barnets rettigheder i
forhold til familie og anbringelse uden hjemmet. I forlængelse heraf omhandler afsnit 6 barnets rettigheder
inden for grundlæggende sundhed og velfærd, mens afsnit 7 gennemgår områder som uddannelse, fritid og
kulturelle aktiviteter. I afsnit 8 vil fokus være på de specielle beskyttelsesforanstaltninger, som bør
etableres over for børn i særlige udsatte situationer eller sårbare grupper. Endelig vil afsnit 9 indeholde en
kort vurdering, om der er konventioner som Danmark har tiltrådt, men endnu ikke sat i kraft for Grønland.
Hvert afsnit vil indeholde en kort opsummering af hvilke krav, der stilles til medlemsstaterne, en
beskrivelse, hvordan Grønland efterlever sådanne krav og endelig en opsummering af de væsentligste
observationer. Det er ikke muligt at afdække ethvert tænkeligt område eller udarbejde detaljerede analyser
1
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Gennemgangen er udarbejdet af advokat Thomas Trier Hansen med bistand fra jurastuderende Kista Høegh.

Konventionens
tekst
kan
findes
på
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Familie/GL/Meeqqat_pillugit_isumaqatigiissutit/FN_boernekonv
_kal.pdf
(grønlandsk)
og
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Familie-og-Justits/Familie/FNsBoernekonvention (dansk)
3
Forkortelserne henviser til de engelske navne på konventionerne
4
FNs Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder er et andet internationalt instrument, der kan have betydning, navnlig fordi
Selvstyret har erklæret, at det mener, at det er bundet af erklæringen (se afsnittet om Grønland under Danmarks rapportering til
FN under United Nations’ universal periodic review, - FNs Universelle Periodiske Vurdering - 11th session 2011)
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af alle de beskrevne områder. Derimod vil vurderingen fremhæve tendenser, hvor Grønland ses at
implementere sine internationale forpligtelser, eller hvor der er huller/udfordringer i forhold til
implementeringen. Gennemgange vil kun overfladisk beskrive, om man i praksis implementerer
konventionen hos myndigheder, da det er teoretisk gennemgang af lovgivning mv.

2.

Implementeringen af konventionen om barnets rettigheder

Som nævnt er en række konventioner relevante for at fremme og beskytte børns rettigheder. Det er
gældende for alle konventioner, at det er Danmark, der internationalt forpligtes, når en konvention
tiltrædes og sættes i kraft for Grønland.
De grønlandske selvstyremyndigheder, Naalakkersuisut og Inatsisartut, forpligtes af de internationale
konventioner på samme vis som andre myndigheder, ligesom de grønlandske kommuner og andre
offentlige aktører i Grønland er forpligtet til at efterleve konventionerne. Det følger også af Selvtyreloven §
16 og af forarbejderne til Selvstyreloven fremgår det tillige, at den danske regering på samme vis som
under Hjemmestyreloven kan pålægge Selvstyret at gennemføre foranstaltninger, som er nødvendige til
opfyldelse af internationale forpligtelser.5
Internationale konventioner har ikke en egentlig formel for, hvordan de skal gennemføres nationalt.
Børnekonventionen artikel 4 foreskriver således, at deltagerstaterne, det vil sige også Selvstyret, skal
gennemføre al passende lovgivning samt administrative og andre forholdsregler til gennemførelsen af de i
konventionen anerkendte rettigheder. Med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal
deltagerstaterne gennemføre sådanne forholdsregler, i videst muligt omfang inden for de ressourcer, der er
til rådighed, og hvor der er behov for det, inden for rammerne af internationalt samarbejde. Uanset hvilken
form for gennemførelse man vælger, skal den dog være effektiv.

2.1.

Konventionen om barnets rettigheders status i grønlandsk ret

Traditionelt set har man i dansk ret valgt ikke at sætte internationale konventioner direkte i kraft nationalt
ved en lov med undtagelse af ECHR. Derimod har man valgt, at internationale konventioner fungerer som
vægtige fortolkningsbidrag til national lovgivning. Derudover tilstræber man, at ny national lovgivning er i
overensstemmelse med landets internationale forpligtelser, eller at eksisterende lovgivning bliver
gennemgået, når Danmark tiltræder nye konventioner og nogle gange også i tilfælde af afgørelser fra
internationale domstole. Om dette er en effektiv gennemførelse af internationale konventioner er
lejlighedsvis diskuteret i Danmark.
I 2001 vurderede et udvalg, hvorvidt de af Danmark tiltrådte konventioner skulle gennemføres ved
egentlige love. Udvalget foreslog, at CCPR, CERD og CAT (konventionen mod tortur) kunne gennemføres
ved lov, derimod skulle man vente med Børnekonventionen, indtil man havde fået erfaringer med de
andre. Udvalgets anbefalinger blev dog ikke fulgt. Efter valget i 2012 besluttede regeringen endnu en gang
at nedsætte et udvalg til at vurdere hvilke konventioner, der nu burde/kunne gennemføres ved lov.
Hverken i det gamle eller nye udvalg er der medlemmer fra Grønland. Der har heller ikke tidligere været en
diskussion i Grønland, om hvordan konventionerne kan gennemføres for mest effektivt at give borgere

5

Se bemærkninger til Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre, fremsat den 5. februar 2009, pkt. 7.8
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retsbeskyttelse og gøre konventionerne relevante for borgerne. På det punkt synes Grønland blot at følge
Danmarks overvejelser, selvom blandt andet komiteen under Børnekonventionen6 anbefaler, at der tages
skridt til en fuldstændig inkorporering af konventionen i national ret. Dette anbefales ud fra en betragtning
om, at domstole, myndigheder mv. kun i begrænset omfang anvender konventionen.7
Ved en gennemgang af grønlandske afgørelser ses samme udfordring at gøre sig gældende. Grønlandske
domstole og andre organer, der kan træffe afgørelser, bruger eller henviser sjældent til konventionen.
Dette kan skyldes flere årsager, udover at den ikke er en del af grønlandsk ret som var den gennemført ved
en egentlig lov. En årsag kan være manglende viden om konventionen hos de relevante myndigheder eller
manglende viden hos advokater eller forsvarere. Andre grunde kan være muligvis manglende henvisning til
den, når Naalakkersuisut forbereder lovgivning, således at den indgår i drøftelserne i Inatsisartut,
betænkninger eller bemærkningerne til lovgivning.

2.2.

Lovgivers henvisning til og brug af konventioner relevante for barnets rettigheder

Komiteen under Børnekonventionen har tidligere påpeget, at staterne løbende bør vurderer sin
eksisterende lovgivning og fremtidige lovgivning op imod Børnekonventionens standarder og generelle
principper på tværs af de forskellige lovgivningsområder (uddannelse, sundhed, retspleje mv.)8
Naalakkersuisuts har udformet ”Lovtekniske retningslinjer – Retningslinjer for udarbejdelse af regler i
Grønlands Selvstyre”. Ifølge disse må grønlandske forskrifter ikke stride mod bindende international ret.
Endvidere kan det påhvile Selvstyret at gennemføre en bestemt lovgivning, f.eks. for at implementere
traktater eller sikre en bestemt retstilstand m.v. Departementerne skal derfor være opmærksomme på de
pligter og begrænsninger, som international ret pålægger Selvstyret inden for deres respektive
ressortområde. I tilfælde af at et oplæg til Naalakkersuisut vedrører menneskerettigheder, skal
Lovafdelingen høres inden selve fremlæggelsen for Naalakkersuisut.9 Dette er selvfølgeligt et godt
udgangspunkt, men spørgsmålet, der må efterprøves, er, om dette sker.
Derudover kan man stille spørgsmålstegn ved om, hvorvidt departementerne har den nødvendige viden til
at inddrage de forskellige aspekter af børns rettigheder, der findes i de mange konventioner, hvis
departementet ikke normalt arbejder med børns rettigheder.
Det ligger uden for denne vurdering at undersøge departementernes viden. Derimod er lovgivningen i
perioden 2010 - marts 2014 gennemgået med henblik på at vurdere, om der i forarbejder, betænkninger
mv. indgår overvejelser om børns rettigheder og Grønlands internationale forpligtelse. I perioden blev 103
love og forordninger offentliggjort. Det er selvfølgelig ikke alle, der berører børns rettigheder, som
eksempelvis i det første kvartal 2014.
I 2013 blev 13 Inatsisartutlove offentliggjort, hvoraf 1 havde et børnerettighedsaspekt, Inatsisartutlov nr. 1
af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Forarbejderne henviser til en
række konventioner, herunder Børnekonventionen. Børnekonventionen var også genstand for enkelte af
partiernes indlæg under behandlingen af lovforslaget.
6

Under hver FN konvention er der etableret en komite der har til opgave at overvåge landenes efterlevelse og udsender vejledende
kommentarer, såkaldte General Comments (Generelle Kommentarer).
7
Se 2011 - Danmarks 4. periodiske rapport paragraf 11.
8
Se komiteens Generelle Kommentar nr. 5 fra 2003.
9
Se retningslinjerne side 57.
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I 2012 blev 29 love offentliggjort. Af disse henviste 2 love, om henholdsvis folkeskolen og førskole, i sine
bemærkninger til Børnekonventionen artikel 29. Derimod kan det undre, at der i bemærkningerne til
Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ikke er henvist
til Børnekonventionen, da den åbner mulighed indgreb overfor unge og børn. I 2012 var der ikke andre
love, der kunne berøre børns forhold direkte. Under behandlingen af forslaget til lov om folkeskolen
indeholdt hverken forelæggelsesnotatet, ordførerindlæggene eller betænkningen med bilag henvisninger til
Børnekonventionen. Derimod indeholdt forelæggelsesnotatet til loven om førskoleindsatsen henvisning til
Børnekonventionen, men kun et parti henviste til Børnekonventionen i sit ordførerindlæg.
Året forinden blev 26 love offentliggjort. En af disse var Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den
gymnasiale uddannelse men modsat lovene om folkeskolen og førskole, blev Børnekonventionen ikke
nævnt i forarbejderne uanset at forarbejderne omtaler såvel unge under 15 som 18 år. 10 Behandlingen af
lovforslaget indeholdt heller ikke henvisninger til Børnekonventionen eller andre relevante konventioner.
Herudover var det alene loven om Børnetalsmanden og Børnerådet, der kunne være relevant, og i den
sammenhæng blev Børnekonventionen omtalt i forarbejderne og drøftet.
I 2010 blev blandt andet sprogloven vedtaget. I bemærkningerne til loven henvises til en række
konventioner med henblik på at redegøre for internationale retskilder, der omtaler sprogets betydning for
identitet. En af bestemmelserne var ILO 169, artikel 28, hvorefter børn af oprindelige folk og stammefolk
skal, hvor det er praktisk muligt, lære at læse og skrive på deres eget oprindelige sprog eller det sprog, der
mest almindeligt anvendes af den gruppe, som de tilhører. En af de få internationale retskilder, der ikke
nævnes er Børnekonventionen. Samme år blev Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente
børneattest også vedtaget, hvor der heller ikke, trods emnet, gøres overvejelser i forarbejderne om
Børnekonventionen.
Ligesom i 2011 or 2012, blev der i 2010 lavet ny lovgivning på uddannelsesområdet og Inatsisartutlov nr. 10
af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet blev vedtaget. Uanset
at en væsentlig interessentgruppe i forhold til disse uddannelser er unge under 18 år indeholdt
forarbejderne ingen henvisning til Børnekonventionen.
I 2010 vedtog man også at fjerne tilskud til folkeskolens ældste elever ved Inatsisartutforordning nr. 1 af 19.
maj 2010 om ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste
klasser. Dette skabte en vis diskussion om fattigdom, børns vilkår og rettigheder mv., men
Børnekonventionen blev ikke inddraget i den forbindelse eller under behandlingen af loven i Inatsisartut.
Inddragelse af et internationalt børnerettighedsperspektiv kan også blive aktuelt i forbindelse med anden
lovgivning, der ikke umiddelbart synes oplagt. Eksempelvis blev Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om
byggerier vedtaget i 2010. Loven indeholder bestemmelser om handicappedes adgang til og brug af
bebyggelser. På daværende tidspunkt var FNs handicapkonvention endnu ikke sat i kraft for Grønland, men
man kunne have overvejet at se loven i lyset af internationale konventioner, som eksempelvis
Børnekonventionen, da skolebyggeriers, dagsinstitutioners mv. tilgængelighed har betydning for børn med
et handicap. Selvom der således var flere lejligheder i 2010 til at inddrage Børnekonventionen i
forarbejderne til de forskellige love, skete det ikke.
10

Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte kan også ses i lyset af Børnekonventionen, hvorved retten til
uddannelse styrkes

6

I forbindelse med forårssamlingen 2014, har Naalakkersuisut fremsat et forslag til Inatsisartutlov nr. xx af
xx. xx 2014 om hjælp til børn og unge, der skal erstatte den tidligere lov fra 2003. 11 Loven og forarbejderne
fremhæver, at dens sigte er at implementere Børnekonventionen på det sociale område. De fleste af
høringssvarerne, Naalaakkersuisuts bemærkninger og ordførerindlæggene ses også at være en
anerkendelse af og viden om Børnekonventionens betydning på dette område. Forslaget er en forlængelse
af Tryg Barndom Strategien 2010 og også en følge af Naalakkersuisuts samarbejde med UNICEF Danmark
om NAKUUSA. Forberedelsen af loven og resultatet heraf er en indikation på en bred interesse for at
implementere Børnekonventionen, men som det rigtigt fremhæves i bemærkningerne til forslaget, så har
det ikke været muligt at inkorporere Børnekonventionen alene gennem denne lov, da Børnekonventionen
omhandler andre områder end den sociale del.
Selvom lovforslaget tager højde for Børnekonventionen, så synes det til gengæld at overse Grønlands
forpligtelser i henhold til Handicapkonventionens12 § 7.13 Lovforslagets forarbejder henviser til, at børn med
et vidtgående handicap som udgangspunkt vil være omfattet af Landstingsforordningen om hjælp til
personer med vidtgående handicap med senere ændringer. Dermed vil et barn, der kan modtage støtte
efter den forordning, ikke kunne modtage støtte efter Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge. Dermed
synes børn med et sådant handicap at blive stillet ringere end børn uden. Eksempelvis er forordningen ikke
indrettet, således at barnets bedste er det grundlæggende hensyn, ligesom høring af barnet ikke er skrevet
ind. Det er uklart om lovforslaget tilsigter, at barnet stadig er omfattet af reglerne om hjælp til børn og
unge i forhold til høringsproces og andre grundlæggende principper, og det alene er
hjælpeforanstaltninger, som skal findes i forordningen. Hvis lovforslaget havde indeholdt bestemmelser om
handicappedes ret til ligebehandling og inddragelse på samme vis som børn uden handicap, og dermed
integreret handicapkonventionens bestemmelser, ville sådanne uklarheder være afhjulpet.14
På samme forårssamling blev et forslag til en ny markedsføringslov fremlagt, men også udsat til
efterårssamlingen. Selvom man inkluderer en ny bestemmelse om markedsføring rettet mod børn og unge,
er der ikke henvist til Børnekonventionen, og loven har ikke været sendt til høring hos Børnetalsmanden.15
Umiddelbart synes konklusionen at måtte være, at Naalakkersuisut og Inatsisartut på det sociale område i
høj grad tager højde for Børnekonventionen i deres lovgivningsarbejde, mens det synes at være mere
begrænset på andre områder, ligesom handicapkonventionens bestemmelser ikke ses at være overvejet i
forbindelse med det seneste lovforslag.
Et andet spørgsmål er, om Naalakkersuisut systematisk sikrer, at eksisterende lovgivning vurderes, når nye
konventioner træder i kraft for Grønland. Dette er ikke helt enkelt at prøve men i forbindelse med
behandlingen af, hvorvidt handicapkonventionen skulle sættes i kraft for Grønland udtalte Naalakkersuisut,
at Grønland allerede på det tidspunkt i vid udstrækning levede op til bestemmelserne i FN`s
11

Loven blev ikke vedtaget på forårssamlingen men udsat til behandling på efterårssamlingen 2014.
Danmark undlod ved fejl at tage forbehold for Grønland ved ratificeringen af konventionen, hvorfor Grønland uden dens viden
herom var bundet af konventionen. Derfor måtte Inatsisartut efterfølgende tiltræde, at konventionen skulle gælde for Grønland.
13
Bestemmelsen foreskriver blandt andet at deltagerstaterne skal sikre børn med handicap retten til frit at udtrykke deres
synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv på lige fod med andre børn, idet børnenes synspunkter skal tillægges passende
vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed, samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende bistand for at
virkeliggøre denne ret.
14
Alternativt kunne man ved samme lejlighed have revideret Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående
handicap, så barnet ville have samme garantier uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse.
15
Se forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) § 9.
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handicapkonvention. Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap ses dog ikke
at tage højde for barnets ret, efter handicapkonventionen, til at blive hørt.16 Der synes derfor ikke at have
været en systematisk gennemgang af eksisterende lovgivning forud for beslutningen om at sætte
konventionen i kraft for Grønland.

2.3.

Muligheden for at få prøvet en tilsidesættelse af konventionen ved et effektivt
klageorgan

Konventionen krav om en effektiv gennemførelse og håndhævelse af konventionen indebærer en adgang til
at få prøvet om konventionens bestemmelser er overholdt i en konkret sag. Da Børnekonventionen ikke er
en del af national ret, er det ikke umiddelbart ikke muligt at påberåbe sig konventionens bestemmelser
direkte ved en domstol eller lignede. Derimod kan det ske at konventionens efterlevelse blive genstand for
en vurdering som følge af anvendelsen af den nationale regel.
Dette gør sig gældende for alle konventioner (med undtagelse af ECHR, der jo er en del af national ret).
Udfordringen i forhold til børns rettigheder er, at børn oftest er afhængige af andre for at få prøvet sin ret
eller om konventionen er efterlevet. Dette bør stater have for øje, når de designer deres forskellige
klageprocesser. Heri ligger en mulighed for at særlige procedurer; vejledning; rådgivning, assistance og
adgang til uafhængige instanser der kan behandle og afgøre spørgsmålet effektivt eventuelt med mulighed
for erstatning mv.
Med etableringen af Børnetalsmanden er et behov for assistance til børn og varetagelse af deres
rettigheder imødekommet på mange måder. Børnetalsmanden skal således yde råd og vejledning til børn
om børns rettigheder og klageadgang. Børnetalsmanden kan dog ikke afgøre konkrete sager og ses heller
ikke at have kompetence til at handle på vegne af et barn i forbindelse med sager ved domstole eller andre
klageorganer.
I forbindelse med etableringen af Børnetalsmanden blev det drøftet om denne skulle være en egentlig
klageinstans – en slags børneombudsmand.17 Dette blev afvist af Naalakkersuisut under henvisning til, at
det ville være et problem, idet en sådan model kunne rejse tvivl om ombudsinstitutionens politiske
neutralitet, når institutionen pålægges opgaver, der indebærer stillingtagen til politiske spørgsmål.
Argumentationen, uanset at den kan følges til en vis grad, er ikke overbevisende. Der er i andre lande
klageorganer, der såvel har en ”politisk” som klagebehandlende funktion. I henhold til de såkaldte Paris
Principper, som forarbejderne til loven om børnetalsmanden henviser til som inspiration,18 er
klagebehandlingsdelen en mulighed som en del af mandatet. Tidligere var Klagekomitéen for Etnisk
Ligebehandling i Danmark lagt ind under Institut for Menneskerettigheder, men i 2009 overgik funktionen
til Ligebehandlingsnævnet. Grunden herfor var ikke forvaltningsretlige betænkeligheder, men ønsket om at

16

Jf. artikel 7 i konventionen
I børnekomiteens seneste evaluering af Danmarks (og Grønlands) efterlevelse af konventionen (den 4. periodiske rapport) roses
Grønland for etableringen af Børnetalsmanden. Samtidigt gentages en tidligere anbefaling fra den 3. periodiske rapport, hvorefter
staten skal udpege en ombudsmand eller etablere et separat organ, der skal monitorere Børnekonventionens gennemførelse,
ligesom det skal være bemyndiget til at håndtere individuelle klager. Denne henvisning kan forstås således, at en uafhængig
børnetalsmand også bør kunne behandle klager, når det nu er det, som man vælger at etablere, se
BØRNEKONVENTIONEN/C/DNK/CO/4, para. 20.
18
Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Paris Principperne kan findes på http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/24/PDF/N9411624.pdf?OpenElement
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få samlet alle klageorganer om ligebehandling.19Nogle landes børneombudsinstitutioner har et mandat, der
minder om egentlig klagebehandling,20mens andre minder mere om den grønlandske model.
Når den grønlandske model lægger op til, at de eksisterende klagemuligheder kan udnyttes, må det betyde
at disse skal kunne håndtere klager fra unge for, at intentionen i Børnekonventionen skal efterleves. En
gennemgang af domstolenes, ombudsmandens21 og det sociale ankenævns hjemmesider synes ikke at
indikere, at disse har særlige processer eller retningslinjer for børn og unge. For at kunne benytte sig af
disse klagemekanismer er Børnetalsmandens bistand således særdeles vigtig.

2.4.

Administrative tiltag og andre måder at sikre konventionens gennemførelse

Komiteen under Børnekonventionen har foreslået en række initiativer, hvorved konventionen også kan
sikres gennemført.
Dette kan være en omfattende og sammenhængende national rettighedsbaseret handlingsplan, der tager
udgangspunkt i konventionen; effektiv koordinering i de forskellige departementer, men også på tværs af
dem, eventuelt ved i Naalakkersuisut at have en koordinerende enhed; initiativer der sikrer, at
konventionen også efterleves på kommunalt- og bygdeniveau og af private aktører, der har overtaget
offentlige opgaver (eksempelvis private skoler, institutioner mv. gennem tilsynet med disse).
Andre måder er løbende monitorering af de diverse tiltag til at fremme og beskytte børns rettigheder;
indsamle data og udvikle indikatorer samt synliggøre hvilke økonomiske ressourcer, der er afsat på
børneområdet; sikre træning og uddannelse i samt opmærksomhed om børns rettigheder og konventionen
hos personer, der arbejder med børns rettigheder og beslutningstager. Endelig bør civilsamfundet
inddrages og uafhængige nationale børnerettighedsinstitutioner bør etableres. En sådan institution,
Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat (MIO)22, skal dog ikke overtage de grønlandske myndigheders
forpligtelse til at gennemføre og overvåge gennemførelse af konventionen.
Det bemærkes også, at offentliggørelsen af internationale konventioner, retningslinjer, rapporter og links til
relevante internationale hjemmesider er spredt ud over de forskellige departementers hjemmesider, og at
opdateringerne er noget tilfældige. Børnekonventionen mv. er således offentliggjort på departementet for
Familie og Justitsvæsen under henvisningen til familie (sammen med handicapkonventionen). Dette giver
delvis mening, da konventionen omhandler familie og sociale forhold, men den omhandler jo også
uddannelse, retspleje mv., hvorfor placeringen ikke giver mening, hvis det er de temaer, man leder efter.
Dette vanskeliggør deling af viden om konventionerne og mindsker deres betydning, og kan være i strid
med Grønlands forpligtelser. Børnekonventionens artikel 41 kræver således, at Deltagerstaterne forpligter
sig til gennem passende og aktive forholdsregler at gøre principperne og bestemmelserne i Konventionen
almindeligt bekendt for både voksne og børn.

19

Se http://www.ft.dk/samling/20072/lovforslag/L41/som_fremsat.htm#dok
Eksempelvis Irland, mens den norske barneombud kan udtale sig om konkrete sager men ikke træffe afgørelser
21
Den danske ombudsmand har indført et egentligt børnekontor
22
Det uafhængige grønlandske børnerettighedssystem består af en børnetalsmand; et børneråd og en børneinstitution.
Børneinstitutionen bistår børnetalsmanden og børnerådet og varetager de tidligere opgaver, der lå i det tidligere Videnscenter for
Børn og Unge, MIPI.
20
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Grønland har flere selvstændige nationale handlingsplaner eller tiltag, der hver især berører børns
rettigheder, men ikke en egentlig samlet plan.23 Selvstyrets børne- og ungestrategi fra 2011 kan dog
opfattes som et ønske om at lave en samlet strategi. Strategien indeholder mange af de elementer der
anbefales: koordination internt i departementerne og med kommunerne; udarbejdelse af indikatorer og
indsamling af data. Desværre er samlede informationer om strategiens gennemførelse ikke let
tilgængelige.24 Det kan anbefales, at man beslutter sig for at have en samlet hjemmeside for strategien,
hvor alle andre aktører kan henvise til via links. Dette kunne eksempelvis lægges ind under en
tværdepartemental koordinationsenhed i Selvstyret.
På det kommunale niveau synes en gennemgang af de 4 kommuners hjemmeside at indikere, at bortset fra
Sermersooqs børne– og familiepolitik, er der ingen af kommunernes politikker, der henviser til
Børnekonventionen eller at politikken har til hensigt at tage udgangspunkt i konventionen.
Der er endvidere ikke praksis for at lave totale oversigter over ressourceforbruget på børne- og
ungeområdet, og der er i civilsamfundet, som i mange andre lande, en bekymring for manglende
økonomiske og menneskelige ressourcer hos kommunerne eller hos tilsynsmyndighederne.25
Med etableringen af MIO, Nakuusa-projektet og diverse høringsprocesser synes Selvstyret i stigende grad
at forsøge at inddrage civilsamfundet i udarbejdelsen af lovgivning, strategier, politikker og handlingsplaner
på børne- og ungeområdet. Det bemærkes navnlig, at i processen forud for lovforslaget om hjælp til børn
og unge, har der været inddraget et såkaldt Youth Forum, hvis anbefalinger, efter det oplyste, har været
inddraget i lovforslaget. Derimod ses der ikke umiddelbart at være en struktureret tilgang på kommunalt
niveau i forhold til inddragelse af unge eller civilsamfund.

2.5.

Konklusioner

De umiddelbare konklusioner i forhold til, om Grønland implementerer børnekonventionen, og udbreder
viden om den, struktureret og systematiseret må være, at det på de fleste niveauer synes at bære præg af
tilfældigheder, måske med undtagelse af det sociale område. Der synes heller ikke at være en udbredt
viden om konventionen og hvilken betydning den har for mange forskellige områder. Konventionens brug
er muligvis også begrænset som følge af at den ikke er del af grønlandsk lovgivning som sådan og at de ikke
findes egentlige klageorganer der har til formå at overvåge konventionens efterlevelse i konkrete sager.

23

Se eksempelvis Tryg Barndom, og Paaseqatigiissa (Strategi- og handlingsplan, der skal have til formål at få den del af
befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen), det grønlandske kriminalpræventive
Råd (PiSiu) strategi 2012-2015, uddannelsesstrategien 2012; redegørelse om regional udviklingsstrategi 2011, ligesom der er lavet
et udkast til en voldshandlingsplan 2012-2016, som indeholder beskyttelse af børn.
24
Det har ikke været muligt at finde noget om resultater mv. på departementerne for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling eller
Familie og Justitsvæsens hjemmesider eller hjemmesiden ”Ataatsimut” der oprindelig var tænkt som det samlede digitale
mødested for alle, der professionelt og i deres fritid arbejder med børn og unge i Grønland (er nok ikke længere aktiv, da
hjemmesiden henviser til et ikke længere eksisterende departement). MIO har heller ikke oplysninger om strategiens
gennemførelse og nakuusa.gl giver heller ikke noget entydigt overblik.
25
Se eksempelvis høringsvarene til forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om hjælp til børn og unge,
http://www.inatsisartut.gl/dvd/FM2014/pdf/media/1728399/pkt137_fm2014_boern_og_unge_rettblad1_lov_dk.pdf, besøgt den
16. april 2014, hvor Naalakkersuisut bl.a. forsøger at imødekomme bekymringerne.
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3.

Generelle principper

Børnekonventionen er baseret på 4 gennemgående principper: Ikke-diskrimination; barnets bedste; retten
til livet, overlevelse og udvikling og respekt for barnets synspunkter. Dette kommer navnlig til udtryk i
konventionens artikler 2,3,6 og 12. Disse principper er således også gennemgående i de forskellige
generelle kommentarer (General Comments), som komiteen under konventionen har udsendt.26Hertil
kommer, at komiteen også har udarbejdet generelle kommentarer specifikt om forståelsen af begreberne:
respekten for barnets synspunkter og barnets bedste.27 Heri ligger at lovgivning, strategier, politikker og
afgørelser skal integrere og tage højde for disse principper.
Ikke-diskrimination
Kravet om ikke-diskrimination betyder, at staten må sikre, at princippet er reflekteret i al national
lovgivning mv. og kan blive håndhævet og monitoreret gennem domstole eller administrative organer
effektivt. Staten skal sikre, at såvel offentlige myndigheder som private respekterer princippet, og må også
tage de nødvendige skridt til at sikre og fremme princippet. Endvidere bør staten identificere de forskellige
udfordringer, eventuelt gennem dataindsamling, for at kunne adressere sådanne effektivt.
Barnets bedste
Princippet, der også er kendt fra blandt andet CEDAW artikel 5 (b) og 16, paragraf 1 (d), indeholder tre
aspekter. For det første er det en egentligt ret for barnet, der bør kunne påberåbes ved domstolene.
Princippet skal indgå i enhver afgørelse, som det væsentligste hensyn, når forskellige interesser overvejes.
Princippet vedrører ikke alene det enkelte barn, men også grupper af børn – identificerede såvel som
uidentificerede, eller børn generelt. Det andet aspekt er, at princippet er et grundlæggende
fortolkningsprincip. Det vil sige at i tilfælde af, at en lovbestemmelse åbner mulighed for flere fortolkninger,
skal den fortolkning, der mest effektivt fremmer barnets interesse, vælges. Endelig er det en procesregel.
Enhver beslutning, der påvirker det enkelte barn, grupper af børn – identificerede såvel som
uidentificerede – eller børn generelt, må indebærer en vurdering af den mulige – negative eller positive –
påvirkning af barnet eller børnene. Beslutningen bør endvidere reflektere, at princippet er blevet inddraget,
og hvordan det er blevet vejet op imod andre hensyn. Dette gælder både i forhold til konkrete afgørelser og
bredere politikker.28
Princippet er også blevet præciseret af komiteen i forhold til oprindelige folk, idet det kulturelle aspekt kan
blive særlig vigtig ved anvendelse af princippet i forhold til børn, der hører til et oprindeligt folk. Således
fremhæver komiteen, at myndighederne ved en vurdering af barnets bedste bør inddrage overvejelser om
barnets behov for kollektivt at udøve sine kulturelle rettigheder sammen med andre fra sit folk. Dette kan
eksempelvis være i tilfælde af domstolsafgørelse eller en administrativ afgørelse.29 Komiteen foreslår
derfor, at personer, der træffer afgørelser i forhold til børn, også skal evne at inddrage dette element i
vurderingen af, hvad der er til barnets bedste.
26

Se eksempelvis den Generelle Kommentar nr. 11 om indigenous children and their rights eller nr. 9 om The rights of children with
disabilities27
Se henholdsvis den Generelle Kommentar nr. 12 om the right of the child to be heard og nr. 14 om The right of the child to have
his or her best interests taken as a primary consideration.
28
Se Generel Comment nr. 14, para.6.
29
Komiteen skriver blandt andet: “hvis er barn hørende til et oprindeligt folk bliver anbragt i pleje uden for sit samfund
(community), bør staten sikre, at barnet kan bevare sin kulturelle identitet” para. 48 i General Comment nr. 11.
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Retten til livet, overlevelse og udvikling
Retten til livet er ifølge Børnekonventionen en naturlig ret. Staterne skal desuden i videst muligt omfang
sikre barnets overlevelse og udvikling. Barnets udvikling er ifølge komiteen et holistisk begreb, som
staterne skal sikre, ligesom staterne må skabe et miljø, der respekterer menneskelig værdighed.30
Respekt for barnets synspunkter
Respekten for barnets synspunkter er ikke blot et princip i forhold til det enkelte, men også et princip i
forhold til en gruppe af børn (som for eksempel børn i skole; i et kvarter; i et land eller børn med handicap
osv.).31 Princippet gælder for alle børn uanset alder.
Endvidere antages det, at alle børn, som udgangspunkt, er i stand til at give udtryk for deres holdninger, og
at det er statens/myndighedernes opgave at inddrage dem meningsfuldt forud for en afgørelse mv.
At Børnekonventionen artikel 12 henviser til, at retten til at blive hørt, gælder for ethvert barn, der er i
stand til at udforme sine egne synspunkter, skal således ikke ses som en begrænsning, men som en pligt for
staten til i videst mulige forstand at inkludere børns synspunkter. Det er ikke krav, at barnet skal forstå alt i
forhold til emnet, der skal træffes en afgørelse om.
Barnets synspunkter skal efterfølgende tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og
modenhed. Heri ligger at staten/myndighederne må vurdere barnets synspunkter i forhold til den konkrete
barns modenhed i den konkrete sag og ikke blot på grundlag af en aldersgrænse.
Hvis barnet skal høres i forbindelse med domstols- eller myndighedsafgørelse, er det ikke nødvendigvis
barnet, der skal høres direkte, men det kan til tider ske gennem en repræsentant eller et passende organ i
overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder. Hvis retten til at blive hørt er blevet
tilsidesat, må barnet have mulighed for at klage til et kompetent organ.
I det følgende vil det blive gennemgået om, hvorvidt disse principper også kommer til udtryk i lovgivning
mv. primært inden for familie-; social-; sundhed-; og uddannelsesområderne.32

3.1.

De generelle principper i lovgivning mv.

3.1.1

Det familieretlige område

Det familieretlige område, som eksempelvis forældremyndighed, børns bopæl og samvær er endnu ikke
hjemtaget af Selvstyret. Derfor vedtages det meste af den relevante lovgivning af Folketinget
(rigslovgivning), men regler for eksempelvis om børnetilskud; underholdsbidrag og tilsyn vedtages af
Inatsisartut.

30

Se Generel Comment nr. 14, para. 2.
Se også Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers on participation of children and young people under
the age of 18.
32
Gennemgangen vil fokusere på de tilfælde, hvor der må anses for at være egentlige huller.
31
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Lovgivningen er tilgængelig på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Familie-ogJustits/Familie/Lovgivning og rigsombudsmandens hjemmeside.33 Rigsombudsmanden er således et
omdrejningspunkt for regelanvendelsen.
Myndighedsloven er central for børns rettigheder i familieanliggende. Den nugældende lov er den danske
myndighedslov fra 1922 med efterfølgende ændringer. Den er sat i kraft for Grønland senest ved anordning
nr. 306 af 14. maj 1993 med den for Grønland nødvendige tilretning. Tilretningen betyder, at hvor
afgørelser eller aftaler i den daværende danske myndighedslov træffes af statsamtet, er det i den for
Grønland gældende lov for Rigsombuddet eller kredsretten.
Myndighedsloven er i det væsentligste baseret på den danske lovbekendtgørelse nr. 443 af 3. oktober
1985. Denne lov er et resultat af betænkning nr. 985 fra 1983 afgivet af en arbejdsgruppe under
justitsministeriet om forældremyndighed og samvær. Betænkningen blev udarbejdet før
børnekonventionen var formuleret. Konventionen indgik derfor af gode grunde ikke i grundlaget for
betænkningen. Praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol blev ligeledes ikke inddraget i
betænkningen. Hvor den tilsvarende danske lovgivning har gennemgået en række ændringer og
moderniseringer i lyset af Danmarks internationale forpligtelser, er myndighedsloven forblevet uændret.
Det betyder også, at myndighedsloven aldrig er blevet overvejet ud fra et grønlandsk perspektiv, da den
ovenfor nævnte arbejdsgruppe ikke bestod af grønlandske eksperter mv. ligesom efterfølgende
internationale instrumenters, for eksempelvis FNs Erklæring om Oprindelige Folk, betydning af gode grunde
ikke er reflekteret i myndighedsloven.
At myndighedsloven er af en ældre dato kommer til udtryk i forhold til de generelle principper. Ifølge
enkelte af myndighedslovens bestemmelser skal beslutninger, der træffes i forhold til forældremyndighed
og samvær, tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. I Børnekonventionen er dette bærende princip
udtrykt som ”barnets tarv skal komme i første række”. Det forhold at det bærende princip i
myndighedsloven ikke fremstår som et princip, der gælder for alle beslutninger, der træffes i medfør af
myndighedsloven men alene i forhold til enkelte bestemmelser, kan svække princippets anvendelse.
Fordelen ved at have princippet udtrykt som en generel forpligtelse (som man ser i den danske
forældreansvarslov), er at man derved fremhæver, at det er barnets og ikke forældrenes interesser og
rettigheder, der skal beskyttes og fremmes.34 At fremhæve princippet om barnets bedste som
grundlæggende for alle indsatser er også kommet til udtryk i forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014
om hjælp til børn og unge § 1.
Princippet om inddragelse af barnet er i myndighedsloven endvidere begrænset til sager om
forældremyndighed eller samværsret35 og kun i tilfælde af, at barnet er over 12 år. Dette synes at være på
kant med Børnekonventionen.36

33

Se http://www.rigsombudsmanden.gl/_a_1674.html.
Børnekomiteen har tidligere kritiseret Danmark for i højere grad fokusere på forældrenes end børnene, se komiteens
bemærkninger til Danmarks 2. rapportering i 1998.
35
Selve ordet samværsret synes at betone forældrenes rettighed og mindre barnets perspektiv, hvorfor man i Danmark fjernede
dette begreb. Derimod skal loven understøtte barnets ret til samvær med sine forældre
34
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3.1.2.

Det sociale område

De 4 principper i forhold barnets individuelle forhold
Barnets velfærd, der i høj grad varetages gennem sociallovgivningen er modsat det familieretlige område
hjemtaget af Grønland. Den centrale lovgivning er Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til
børn og unge, der som nævnt er under revision. Såvel den eksisterende lovgivning som den kommende har
stort fokus på efterlevelse af børnekonventionen. Det fremsatte forslag indeholder i sine bemærkninger
direkte henvisning til børnekonventionens 4 grundlæggende principper.
Barnets bedste er således det primære hensynet ved vurderingen af hvilken hjælp, der skal tilbydes barnet.
I vurderingen af, hvad der er til barnets bedste har komiteen under Børnekonventionen som nævnt udtalt,
at et barns kollektive kulturelle rettigheder bør indgå.
Den eksisterende forordning omtaler hverken eksplicit eller implicit dette forhold. Vejledningen om hjælp
til børn og unge fra 2003 omtaler en række hjælpeforanstaltninger der kan tilbydes den unge og familien.
Selvom såvel forordningen som vejledningen taler om barnets bedste og fremme af barnets udvikling mv.,
så ses barnets kollektive kulturelle rettigheder ikke at være et hensyn, der skal tages hensyn til i
vurderingen af hvilken hjælp, der skal tilbydes.
Forslaget til en ny lov om hjælp til børn og unge er ligeledes tavs om, hvorvidt dette bør være et element
der kan indgå, men i forslagets § 4 stilles der krav om, at kommunalbestyrelsen i sit arbejde med børn skal
sikre, at der foretages en helhedsorienteret indsats med alle de relevante myndigheder og aktører, der har
med barnet at gøre. Heri kunne også ligge en mulighed for at inddrage aktører, der har betydning for en
forståelse og sikring af barnets kollektive kulturelle behov.37
Modsat forordningen om hjælp til børn og unge, indeholder landstingsforordning om hjælp til personer
med vidtgående handicap ingen bestemmelse om høring af børn eller unge eller henvisning til et princip
om barnets bedste, uanset at forordningen kan have stor betydning for børn og unge, der ikke er omfattet
af forordningen om hjælp til børn og unge. Derimod synes vægten at ligge på om
forældremyndighedsindehaveren giver sit samtykke. 38 Dette kan være på kant med børnekonventionen
men også handicapkonventionen.

36

Tilsvarende regler i eksempelvis landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge § 8 iagttager derimod
konventionens regler mens til forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om hjælp til børn og unge § 6 i endnu højere grad
reflekterer konventionens princip ved at have det klare udgangspunkt at der altid skal ske samtaler uanset alder, men at det alene
kan undlades i det omfang, hvor barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse.
Forslaget kombinerer dette med en ret for barnet til en tryghedsperson og at barnet kan få en børnebisidder.
37
Børnekomiteen udtalte i sine seneste bemærkninger til Danmarks (Grønlands) periodiske rapportering, at den ”gentager
anbefalingerne fra Menneskerettighedskomiteen i 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5) og Komiteen for Eliminering af Racediskrimination i
2010 (CERD/C/DNK/CO/18-19) og tilskynder Staten at, i overensstemmelse med Komiteens Generelle Kommentar Nr. 11 om
Oprindelige folks børn og deres rettigheder under Konventionen, tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre at Inughuit børn er
i stand til at udøve deres ret til at vokse op i et sikkert kulturelt miljø, vedligeholde og udvikle deres identitet og bruge deres eget
sprog uden at blive diskvalificeret og diskrimineret imod.
38
Henvisninger til barnets bedste eller ret til inddragelse synes heller ikke at være inkluderet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64
af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer vidtgående handicap; Selvstyrets
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Børn og unges ret til at blive hørt og inddraget eller hensynet til barnets bedste er mindre udtalt i den
sociallovgivning, der ikke direkte har børn og unge som målgruppe, som eksempelvis i landstingsforordning
nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.39 Forarbejder til denne forordning angiver blot, at der skal
tages hensyn til barnets tarv ved visse afgørelser, men barnets inddragelse er ikke direkte omtalt hverken i
loven, dens forarbejder eller vejledningen til forordningen fra 2013.
Hensynet til barnets bedste indgik i det sociale ankenævns afgørelse nr.2012-062038, hvor kommunen
havde bestemt, at offentlig hjælp alene skulle udbetales på rekvisition på grund af alkoholmisbrug hos
modtageren af hjælpen. Ankenævnet besluttede at tiltræde kommunens beslutning under henvisning til at
modtageren i flere år havde haft alkoholproblemer, som medførte, at denne ikke var i stand til at tage
ordentlig vare på sin datter.
At børn og unges synspunkter også kan inddrages i sager, der indirekte berører dem fremgår eksempelvis af
Vejledning til Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område - afsnit III om voksne. I
bemærkningerne til lovens § 41 hedder det, at ”bestemmelsen præciserer, at det er nødvendigt at få det
bedst mulige grundlag for den hjælp, der skal gives. Det er derfor vigtigt at inddrage pårørende eller andre,
der har et nært kendskab til den pågældende, i beslutningsprocessen. Det kan f.eks. være en ægtefælle,
samboer, søskende, børn, en værge eller andre, som er i nær kontakt med den pågældende”. Der er tale
om at den eller de pårørende skal inddrages i tilrettelæggelsen af omsorgen for den pågældende.”40
Udover forordningen om hjælp til børn og unge, hvorved der kan skabes bedre forhold eller i øvrigt tages
hånd om det udsatte barn eller den unge, suppleres lovgivningen af forskellige procesregler. Sådanne
procesregler kan være i form af klageadgange over beslutninger, der træffes i medfør af forordningen eller
anden social lovgivning. I tilfælde af kriminelle forhold vil det være retsplejeloven. I disse processer skal det
sikres, at barnet/den unge er blevet hørt og dets perspektiv inddraget.
Inden for socialområdet kan kommunernes afgørelser indbringes for de det sociale ankenævn.
Ankenævnets virke er reguleret i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets
styrelse og organisation. Børn og unge kan inddrages i sådanne sager, hvis de er part i en afgørelse, der skal
træffes af ankenævnet, men det kræver at den pågældende opfattes som part (hvilket ikke altid er tilfældet
i de tilfælde hvor barnet er den sekundært ramte, hvilket vil sige, at beslutningen rettes mod en forælder
mv. men hvor barnet vil mærke konsekvenserne).41
Ved domstolenes behandling af sager om omsorgssvigt mv. vil barnet kunne høres og dets perspektiv
inddrages enten som følge af udtalelser fra offentlige myndigheder eller ved afhøringer. I forbindelse med

bekendtgørelse nr. 23 af 30. december 2013 om hjælp til personer med vidtgående handicap eller vejledning om hjælp til personer
med vidtgående handicap, 2010. Det synes ligeledes at være et gennemgående kriterium om forældremyndighedsindehaveren har
givet samtykke til en handling der har betydning for barnet og i mindre grad om man har forsøgt at få den unges eller barnets
samtykke (se eksempelvis vejledningen side 11).
39
Det kan eksempelvis være handlingsplaner for misbrug.
40
Vejledningen side 5.
41
I forslaget til den ny lov om hjælp til børn og unge er børn over 15 år klageberettigede ifølge bemærkningerne til forslagets § 86
at de ”fleste børn på 15 år og derover har indsigt i egne forhold og behov, det er derfor relevant, at de er klageberettigede, da
afgørelser efter loven, der vedrører dem, vil være indgribende, i det omfang barnet ikke er enig i afgørelsen.”
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kriminalretlig forfølgelse vil der kunne blive optaget videoforklaringer eller i øvrigt være mulighed for at
afhøre barnet med en bistandsbisidder.
Børns ret til at blive inddraget i forhold til generelle strategier, politikker mv
Med etableringen af MIO og Naalakkersuisuts samarbejde med UNICEF Danmark om NAKUUSA er
muligheden for at inddrage børn som gruppe markant styrket.
Forslaget om hjælp til Børn og Unge er et eksempel på dette. Derimod er Børne- og ungestrategien fra 2011
i sin beskrivelse af sit organisatoriske set-up (den strategiske styregruppe og den planlæggende
følgegruppe) forholdsvis tavs om børnenes inddragelse. Strategien henviser til at de vigtigste
samarbejdspartnere er KANUKOKA, de fire storkommuner og sundhedsvæsenet, men også private
interessenter som arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og NGO’er på børne- og ungeområdet
(hermed må også menes Børnetalsmanden, der blev etableret efter strategiens udarbejdelse).
Den seneste strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 indeholder også inddragelse af børn og unge
gennem navnlig Børnetalsmanden, men ingen af strategierne ses at være udviklet med inddragelse af børn
og unge modsat forslaget om hjælp til Børn og Unge.
Aktiv inddragelse i processerne forud den endelige formulering af strategier, lovforslag mv. i stedet for
høring over færdiglavede produkter, vil i højere grad muliggøre en reel inddragelse af børns perspektiv
ligesom de eller deres repræsentative organisationer burde være en del af efterfølgende styrings- eller
følgegrupper.

3.1.3.

Magtanvendelse inden for det sociale område

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område regulerer bl.a.
børn under 18 år, der er anbragt på en døgninstitution.
Formålet er ”at lovfæste magtanvendelsesreglerne på børneområdet samtidig med, at muligheden for
surrogattilbageholdelse af børn på institutioner gøres bedre. Hermed undgås det, at børn skal opholde sig
på anstalter sammen med voksne kriminelle.”
Forarbejderne henviser til Børnekonventionen, FN’s handicapkonvention, Den Europæiske
menneskerettighedskonvention, FN’s Torturkonvention og Tillægsprotokol til FN’s Torturkonvention
(OPCAT). og Grundloven om administrative frihedsberøvelser samt § 72 om boligens ukrænkelighed.
Forarbejderne henviser endvidere til, at en ung under 18 år har ret til medinddragelse, medbestemmelse
og selvbestemmelse. Barnets synspunkter skal derfor inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen i
overensstemmelse med dets alder og modenhed. Det betyder også, at såvel den konkrete tilrettelæggelse
som gennemførelse så vidt muligt sker i dialog med barnet. Dette er slået igennem i selv lovteksten.
Kommunalbestyrelsen kan iværksætte en såkaldt 14 dage tilvænningsperiode når dette anses for at være af
væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte, og at det vurderes at have
afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling, jf. § 15. Men ifølge bestemmelsen skal barnets
synspunkter altid inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.
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På sikrede institutioner skal barnet endvidere have ret til ukontrolleret brevveksling med og besøg af
retten, anklagemyndigheden, politiet, Inatsisartuts Ombudsmand, Folketingets Ombudsmand, Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, Meeqqat Inuusuttullu
Oqaloqatigiinnittarfiat (MIO) og barnets børnebisidder.
Umiddelbart synes loven at integrere de grundlæggende principper.42 Spørgsmålet er, hvorledes det bliver
gennemført i praksis og i høj grad også de ansattes kompetencer og ressourcer.

3.1.4.

Sundhedsområdet

I forhold til sundhedsområdet er navnlig børns medbestemmelsesret af betydning. Landstingsforordning nr.
6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling bestemmer, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give
informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, og
inddrages i den mindreåriges stillingtagen.43 Dette giver den mindreårige over 15 år et stor grad af
medbestemmelse, også til at afslå behandling. For den mindreårige under 15 år må det endvidere gælde, at
denne, der jo ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i drøftelserne af
behandlingen i det omfang, denne forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade denne.
Sådanne tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning.44
Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse fastsætter, at en provokeret abort
kræver forældrenes samtykke, hvis moderen er under 18 år. Dette kan virke underligt, at en mindreårig,
der har ret til at bestemme over behandling i medfør af patientloven, herunder også afvise behandling for
livstruende sygdomme, ikke kan bestemme, om hun vil have en abort.45
3.1.5
Uddannelsesområdet
Der er de seneste år sket en revision af de forskellige love om førskole46; folkeskole47;
erhvervsuddannelser48og gymnasiale uddannelser.49 Lidt tidligere blev lov om efterskoler revideret.50
Gymnasieloven fremhæver i sin formålsbestemmeles, at uddannelsen og skolestrukturen som helhed skal
forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og
folkestyre.
Ingen af de andre love indeholder en henvisning til medbestemmelse, selvom dette er essentielt i
Børnekonventionen som flere af lovene henviser til.

42

Se eksempelvis også § 21, stk. 2. om barnets til at blive gjort bekendt med indberetningen om undersøgelser og have lejlighed til
at ledsage den med sin egen redegørelse for undersøgelsen. Barnet skal have tilbud om støtte til udfærdigelsen af sine
kommentarer til indberetningen af en bisidder, en tryghedsperson eller en omsorgsperson ansat på institutionen, som ikke har
været involveret i episoden. Lignende bestemmelse findes i § 22
43
Jf. lovens § 8.
44
Jf. lovens § 11.
45
Det kan undre, at lovgivningen hverken er tilgængelig på departementernes hjemmeside eller http://peqqik.gl
46
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen;
47
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
48
Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet
49
Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse
50
Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler
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Førskoleloven indeholder ingen bestemmelser om inddragelse af børnene i beslutninger. Dette kan skyldes
at førskoleloven omhandler 0-6 årige, men dette betyder ikke, at man ikke i et afpasset omfang kunne
inddrage børnenes synspunkter i forhold til generelle initiativer eller det konkrete barn.
Folkeskoleloven henviser til, at formålet bl.a. er at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og
mellem lærerne og eleven, men ikke medbestemmelse.51
Det kan forekomme bemærkelsesværdigt, at det alene er gymnasieelever, der skal forberedes til
medbestemmelse, som et overordnet mål.
I forhold til den enkelte elev, bestemmer folkeskoleloven, at den unge skal have indflydelse på sine egne
læse- og handleplaner. Gymnasieloven henviser til, at undervisningen gennem hele uddannelsen skal
tilrettelægges på en sådan måde ”…at målene for uddannelsen som helhed…opfyldes”52Det må betyde,
sammenholdt med formålsbestemmelsen, at gymnasieeleven skal have en form for medbestemmelse i
forhold til undervisningen.
Som gruppe har eleverne i folkeskoleloven og gymnasieloven, modsat i erhvervsskoleloven, indflydelse på
deres skole gennem elevråd, der har mandat til at rådgive ledelsen på i alle forhold, der vedrører eleverne,
og i folkeskolen har eleverne også plads i skolebestyrelsen.
Hvis en elev vil klage over en skoles afgørelse i forhold til denne, kan afgørelsen indbringes for
kommunalbestyrelsen. Sagsbehandlingsloven finder anvendelse på en skolens afgørelser, herunder
reglerne om partshøring.
I forhold til de frie grundskoler og hjemmeundervisning53findes der ingen bestemmelser om elevernes
medbestemmelse eller inddragelse i øvrigt. Loven indeholder heller ikke nogen regler, hvorledes en elev
kan klage over en beslutning truffet af skolens ledelse. I princippet, da disse ikke er omfattet af
sagsbehandlingsloven,54 betyder det, at der ikke gælder nogen partshøringsforpligtelse af den unge forud
for afgørelse rette mod denne. Dette kan være i strid med børnekonventionens artikel 12, hvis den enkelte
skole ikke har en høringsproces.
I forhold til strategier55 og lovgivningsinitiativer er det generelt gældende, at disse, uanset at de ofte taler
om hensynet til barnets bedste og deltagelse, ikke umiddelbart ses at have involveret børn og unge i
udarbejdelsen af disse. Derimod har der været efterfølgende høringer over tiltagene på sædvanlig vis, hvor
organisationer har kunnet komme med høringssvar.

3.1.6.

Børn og unges inddragelse i lokale demokratiprocesser

Der ses ikke i den grønlandske lovgivning at være fastsat regler for inddragelse af specifikt børn og unge,
når der lokalt (kommunalt eller i bygder) træffes beslutninger. Det kan være lokalplaner, bygning af
institutioner, oprettelse af fritidstilbud mv.

51

Lignende mål kan findes i gymnasieloven
Se lovens § 37.
53
Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.
54
Se bemærkningerne til lovens § 6, stk. 4.
55
Eksempelvis redegørelse om Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2012.
52
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Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse er central for den lokale
planlægning og har bl.a. til formål at give befolkningen mulighed for medindflydelse på planlægningen af
arealanvendelsen, hvorfor hensynet til lokal medindflydelse fremgår i forordningsforslagets
formålsparagraf. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, er borgerinddragelsen anset som et
essentielt element i planprocessen, ligesom en ”reel inddragelse af borgerne i planprocessen styrker ikke
blot offentlighedens mulighed for demokratisk medindflydelse.” Alligevel synes kommunerne kun i et vist
omfang at anvende organiseret inddragelse og i endnu mindre grad målrettet at indhente børn og unges
synspunkter.
Dermed er det ikke sagt kommunerne ikke har fokus på børn og unge i deres kommunalplaner, men
hvorledes børn og unge inddragelse integreres i diverse politikker varierer. Kommuneqarfik Sermersooq har
integreret inddragelse i deres 2010-2013 kulturpolitik, men selvom kommunens anlæg – og miljøpolitik
henviser til unge som målgruppe for visse byggerier, er der ikke nogen bestemmelse om, at de skal
inddrages i processerne.
Qaasuitsup Kommunia har i sin strategi – 100 drømme – fremhævet, at børn og unge skal deltage i
processen, når kommunen udvikler nye projekter med relevans for dem. På den måde vil kommunen ifølge
strategien på sigt opnå et langt større engagement og mere ansvarsfølelse blandt børn og unge.
Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia pointerer ligeledes vigtigheden af fokus på børn og unge, men
den digitale udgave56 ses ikke umiddelbart at formulere et egentlig mål om inddragelse af børn og unge i
beslutningsprocesser.
Kommune Kujalleqs kommunalplan 2011-2022 er ligeledes offentliggjort digitalt. Forslaget blev udarbejdet i
perioden november 2009 til november 2011. I oktober 2011, inden den endelige vedtagelse af forslaget til
kommuneplan, blev der afholdt tre offentlige borgermøder i de tre byer – i alt ca. 140 borgere. Af
mødereferaterne fremgår det, at det har været helt almindelige borgermøder, og emnerne har ikke berørt
børn og unge emner. Bemærkningerne fra borgermøderne indgik i den politiske behandling og forslaget
blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i foråret 2012 og derefter fremlagt i en 10 ugers offentlig høring i
sommeren 2012. Hele processen har været ganske normal for høringer, men umiddelbart også uden nogen
struktureret overvejelse af, hvorledes børn og unge kunne engageres i høringsprocesserne eller i øvrigt
inddrages. Planen synes ikke at have nogen delplan for specifik inddragelse af børn og unge i
beslutningsprocesser.
Uden lokale strategier/planer for inddragelse, som det synes at være tilfældet med Qeqqata Kommunia og
Kommune Kujalleq, vil det være vanskeligere at italesætte og sikre inddragelse af børn og unge i de
kommunale processer, hvis det ikke udtrykkeligt fremgår af lovgivningen.

3.2.

Konklusioner

Familieområdet, der endnu ikke er hjemtaget, er præget af lovgivning, der ikke er blevet
revideret/moderniseret i mange år, og som i øvrigt er baseret på ældre danske betænkninger.

56

Se http://qeqqata.odeum.com/dk/vision/overordnet_hovedstruktur/
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Myndighedsloven synes på visse områder at være på kant med børnekonventionens generelle principper
om inddragelse og barnets bedste, ligesom den ikke tager højde for børn og unges kollektive kulturelle
rettigheder.
På det sociale område, vil forslaget til en ny lov om hjælp til børn og unge være endnu et fremskridt i
respekten for de 4 principper. Derimod bør Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående
handicap med senere ændringer revideres for, at denne også reflekterer principperne, når
hjælpeforanstaltninger efter denne forordning.
Gennemgangen af diverse lovgivning har også indikeret, at der er en risiko for mindre fokus på de generelle
principper, når lovgivningen ikke har børn og unge som en udtrykkelig målgruppe, men hvor de kan berøres
som følge af en afgørelse rettet mod deres forældre mv.
På sundhedsområdet er det navnlig regler om samtykke, der kan overvejes. Patientloven sikrer barnets ret
til medbestemmelse og dermed inddragelse, men det kan diskuteres om der bør være forskel på
aldersgrænserne i patientloven og abortloven. Kravet om forældrenes samtykke til en abort, når moderen
er mellem 15-18 år synes at begrænse den unge sin medbestemmelsesret.
På uddannelsesområdet er der sket en modernisering af lovgivningen. Det synes dog at være noget
inkonsistent, at gymnasieloven er den eneste, der har til formål at fremme medbestemmelse, ligesom
erhvervsskole- og efterskoleelevers indflydelse på deres skoler ikke er reguleret i de respektive
lovgivninger. Dette er muligvis ikke helt i overensstemmelse med princippet om inddragelse. Det er
endvidere bemærket, at grundskoleloven hverken indeholder regler om medbestemmelse eller inddragelse
ligesom de som selvejende institutioner ikke er omfattet af sagsbehandlingsloven og dens principper om
partshøring i forbindelse med negativer afgørelser. Hvis de private grundskoler ikke har deres egne
høringsregler, vil dette være på kant med børnelovens artikel 12.
Endelig er det begrænset hvor struktureret børn og unge inddrages i udviklingen af strategier, politikker,
lovgivning m.v. både nationalt og lokalt. Etableringen af MIO er dog et skridt i den rigtige retning ligesom
Nakuusa-projektet.
I gennemgangen er forbuddet mod diskrimination kun blevet berørt sparsomt, idet der ikke den
grønlandske lovgivning ikke generelt er bestemmelser, der diskriminerer direkte eller indirekte. Der kan
være lovgivning eller handlinger, der forskelsbehandler eller hvor brugen af lovgivningen medfører en
diskrimination, eksempelvis på grundlag af handicap. Dette vil blive berørt i de efterfølgende afsnit.

4.

Børns rettigheder og friheder

Børns rettigheder og friheder omhandler retten til navn og nationalitet; beskyttelse af identitet; de
klassiske frihedsrettigheder som eksempelvis ytrings-; forsamlings-; forenings-; religionsfrihed men også
adgang til information og medier, herunder deres rolle, beskyttelsen af barnets fysiske og psykiske
integritet og beskyttelsen af privat- og familieliv.
Samme rettigheder er omfattet af ERMK og ICCPR, men skal her ses ud fra barnets perspektiv og i barnets
kontekst.
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I Grønland er disse rettigheder generelt respekteret og forsøgt fremmet af staten/selvstyret, men i det
følgende vil enkelte områder blive omtalt, idet disse er vurderet til at indeholde visse problemstillinger i
forhold til Grønlands internationale forpligtelser.

4.1.

Retten til navn og nationalitet og beskyttelse af identitet

I retten til et navn og beskyttelse af identitet ligger også retten til at bevare sin identitet og familieforhold.
Adoptioner mv. kan være indgreb i denne ret, men da dette sker i henhold til lov og i henhold til en fastsat
procedure er dette som udgangspunkt ikke i strid i med konventionen.
Derimod er det uklart i hvilket omfang, der i Grønland er uformelle eller uregulerede adoptioner,
eksempelvis såkaldte gavebørn, og hvad der ligger i dette. Gavebørn er, efter det oplyste, en situation, hvor
et barn overlades til at et andet familiemedlem og denne derefter opdrager barnet som sit eget. Dette kan
være i strid med børnekonventionen.

4.2.

Adgangen til information og mediernes rolle

Der er ikke umiddelbart nogen begrænsninger i børn og unges muligheder for at bruge deres
frihedsrettigheder, men der er af forskellige årsager begrænsninger i den lige adgang til information navnlig
for børn og unge bosiddende i bygder, og mediernes rolle er uklar, navnlig public service stationen Kalaallit
Nunaata Radioa (KNR).

4.2.1

Adgangen til information i bygderne

Det følger af folkeskolelovens § 27, at alle folkeskoler skal have et bibliotek, ”der har til formål at fremme
folkeskolens formål ved at stille undervisningsmaterialer til rådighed for skolens elever og lærere.” Desuden
skal skolebiblioteket tage hensyn til elevernes fritidsinteresser samt lærernes behov for løbende at holde
sig orienteret inden for de pædagogiske og psykologiske områder.”
Bestemmelsen stiller ikke krav til skolebibliotekets nærmere beskaffenhed, men biblioteket kan stille
undervisningsmateriale til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes
fritidslæsning og yde vejledning i brugen heraf. Det fremgå ligeledes af bemærkningerne til bestemmelsen,
at det samtidig må antages, at materialebestanden skal være alsidigt sammensat og være en af vis aktuel
karakter.
Da § 27 også henviser til at det biblioteksfaglige arbejde reguleres i landstingsforordning nr. 4 af 15.
oktober 1979 om biblioteksvæsen med efterfølgende ændringer, bør folkeskolebibliotekerne også have
undervisningsmidler i elektronisk form, interaktive medier og andre biblioteksegnede materialer.
Uanset at denne gennemgang ikke forholder sig, hvordan det reelle billede er på bygdernes
folkeskolebiblioteker, oplyser Landsbiblioteket i sin årsrapport for 2011, at der er mangel på nye
grønlandske publikationer og genudgivelser af gamle på alle biblioteker i hovedbyerne. Det må angiveligt
betyde, at situationen er endnu værre på bygdebibliotekerne.
Dette sammenholdt med manglende Internetadgang eller dyr Internetadgang57 gør det endnu svære for
børn og unge i bygderne at have adgang til informationer med en række konsekvenser til følge. Selvom
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Tele Post A/S har dog støttet NUIKI projektet, der gør det muligt for 2 bygder at have adgang til fri internet.
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adgang til Internet58 mv. er en bekymring, ses der ikke at være en egentlig plan for, hvorledes børn og
unges adgang til informationer generelt kan løftes. Det bemærkes også, at såfremt et lokalt folkebibliotek
ikke har bogudgivelse, skal låneren betale for returnering af det lånte til centralbiblioteket.
Dette skal ses i lyset af, at Børnekonventionen stiller krav om, at Grønland skal muliggøre, at børn og unge
har adgang til information og materiale fra forskellige nationale og internationale kilder, særligt sådanne,
hvis formål er at fremme barnets sociale, åndelige og moralske velfærd og fysiske og psykiske sundhed.

4.2.2.

Mediernes rolle

Det er statens rolle efter de internationale konventioner og anbefalinger at muliggøre et varieret
medielandskab og sikre alsidighed i særdeleshed i forhold til statens public service station.59
Børnekonventionens 17 anfører, at staten skal tilskynde massemedierne til at udbrede information og
materiale, der er af social og kulturel værdi for barnet og i overensstemmelse med ånden i artikel 29.60
Barnet skal endvidere have mulighed at søge og modtage oplysninger for at derved at kunne gøre brug af
sine muligheder for at udtrykke sig, jf. § 13.
Medielandskabet er relativt sårbart bl.a. som følge af et lille marked spredt udover et stort geografisk
område. Det er alene KNR og to aviser, Atuagagdliutit AG og Sermitsiaq, som er landsdækkende. Hertil
kommer enkelte lokale TV- og radiostationer og aviser. Der er enkelte hjemmesider, hvoraf
www.sermitsiaq.gl er den mest besøgte. Ønsket om et stærkt medielandskab var også Naalaakkersuisuts
oplæg til arbejdsgruppe, der udarbejdede rapporten Stærke Medier – vi skaber fremtiden sammen.61
Tv- og radiovirksomhed er reguleret af Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tvvirksomhed.62 Heri hedder det om KNRs virksomhed, at KNR skal udbyde programmer, der er målrettet
såvel børn som unge; anvende nye teknologier og tilstræbe at styrke adgangen til programudbuddet for
personer med et handicap, herunder tilstræbe, at dækning af begivenheder af stor samfundsmæssig
interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes; i programudbuddet sikre, at der tages størst mulig
hensyn til de mindretal i befolkningen, der har et andet modersmål end grønlandsk og sikre, at der ikke
sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling,
herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.
I den seneste Public Service redegørelse fra 2012 bemærkede KNR, at man havde sendt flere børne- og
unge programmer end krævet af public service kontrakten, men KNR er generelt præget af få ressourcer63
58

Se eksempelvis Annual Work Plan for education, October 2013, side 41, http://www.scribd.com/doc/186755589/Annual-WorkPlan-2013 , besøgt 26. april 2014
59
Se eksempelvis Council of Europe Declaration on freedom of political debate in the media, vedtaget af Committee of Ministers,
12. februar 2004 eller Assembly of Counsel of Europe, recommendation 1855 (2009, the regulation of audio-visual media services,
eller FNs Human Rights Council resolution vedtaget den 12. Oktober 2009 (A/HRC/RES/12/16) om freedom of opinion and
expression. Se også FNs Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, artikel 16, hvorefter “States shall take effective measures to
ensure that State-owned media duly reflect indigenous cultural diversity.”
60
Der bl.a. vedrører barnets udvikling af identitet, kultur, respekt for andre mv.
61
Ifølge oplægget kan en mangfoldighed af frie medier i vores samfund bidrage ”til, at borgerne kan deltage i den frie demokratiske
proces. Medierne er en uundværlig del af et frit samfund og skal dække behovet for alsidige og engagerende oplevelser, højne
informationsniveauet og ikke mindst reflektere grønlandsk sprog og kultur”.
62
Der er på forårssamlingen fremsat Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2014 om radio- og tv-virksomhed
63
Se baggrundsnotat om KNR udarbejdet august 2012 af KNR, http://www.knr.gl/sites/default/files/fakta-om-knr-august2012_0.pdf
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ligesom der ikke ses at være en tydelig strategi for at lave udsendelser uden for Nuuk. Selv om KNR har
fokus på børn og unge i sin programflade, så synes der at mangle en egentlig gennemgående strategi.
Således tekstes børneudsendelser lagt ud på nettet ikke, hverken til grønlandsk eller dansk, hvorfor
grønlandske børn, der har et hørehandicap ikke kan se programmerne, og børn, der ikke kan grønlandsk
eller måske forsøger at lære grønlandsk, ikke kan gøre brug af udsendelserne.
Forslaget til en ny radio- og TV-virksomhed etablerer et brugerråd således at bl.a. børns synspunkter kan
blive hørt i brugerrådet gennem en repræsentant udpeget af Børnetalsmanden. Umiddelbart ses KNR ikke i
finansloven 2014 at få tilført væsentlige nye ressourcer til at udføre sin public service kontrakt og antallet af
egne børne- og ungeprogrammer er forventet uændret.
På ovenstående baggrund synes der at være en kløft mellem intentionerne i loven om KNR og de egentlige
midler, ligesom der er uklart, hvordan børn- og ungeaspekter og programmer indgår og er vægtet i KNRs
strategi for efterlevelse af loven og ånden i Børnekonventionens artikel 17 og 13.
Der kan også være begrænsninger i de informationer som børn og unge kan søge og få, da de kan være
særlige sårbare eller modtagelige. Markedsføringsloven64 kan regulere sådanne informationer. Den
grønlandske markedsføringslov fra 1986 indeholder dog ingen specifikke regler om børn og unge. Det kan
medføre, at barnet ikke er beskyttet overfor markedsføring i medier om eksempelvis alkohol eller der
direkte eller indirekte opfordrer eller på utilbørlig måde benytter sig af vold eller frygt eller overtro som
virkemidler.65

4.2.3

Barnets fysiske og psykiske integritet

Børnekonventionens artikel 19 bestemmer, at staten skal træffe alle passende lovgivningsmæssige,
administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet. Barnet skal
beskyttes mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig
behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes,
værgens eller andre personers varetægt.
Det følger endvidere, at de beskyttende foranstaltninger i passende omfang bør omfatte virkningsfulde
retningslinjer, såvel for udformning af sociale programmer, der kan yde den nødvendige støtte til barnet og
til dem, der har barnet i deres varetægt, som til andre former for forebyggelse og identifikation,
rapportering, henvisning, undersøgelse, behandling og opfølgning af tilfælde af børnemishandling og om
nødvendigt retsforfølgelse.
Bestemmelsen skal også ses i lyset af de tidligere omtalte generelle principper. Begrebet vold er i øvrigt
meget bredt forstået.66
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Se Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg
På forårssamlingen 2014 blev forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om markedsføring og mærkning fremsat, men udsat til
behandling på efterårssamlingen 2014.
66
Se komiteen under Børnekonventionens Generelle Kommentar nr. 13 om The right of the child to freedom from all forms of
violence: “However, the Committee emphasizes most strongly that the choice of the term violence in the present general comment
must not be interpreted in any way to minimize the impact of, and need to address, non-physical and/or non-intentional forms of
harm (such as, inter alia, neglect and psychological maltreatment).” Denne suppleres også af den Generelle Kommentar nr. 8 om
The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment
65
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Vold mod børn og unge kan opstå i mange sammenhænge, og er et område, der får særlig opmærksomhed
i såvel lovgivning (senest Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det
sociale område)67 som politikker, eksempelvis udkast til Selvstyrets handlingsplan mod vold 2012-2016
etablering af et landsdækkende Børnehus i Nuuk for børn og unge der har været udsat for seksuelt
misbrug. Andre tiltag er NAKUUSA og etableringen af MIO.
Børne – og unge strategien omhandler også vold, men ifølge bemærkningerne til finanslovsforslaget for
2014 har der været et manglende samspil mellem denne strategi og andre tiltag på det sociale område.
Indgreb i den fysiske og psykiske integritet ved anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er som
nævnt blevet væsentligt forbedret med den seneste magtanvendelseslov på det sociale område. Det kan
dog forekomme bekymrende, at til trods for at loven er trådt i kraft den 1. december 2013, havde
departementet for familie- og justitsvæsen den 10. maj 2014 endnu ikke opdateret dele af sin hjemmeside,
hvorved den blandt andet indeholdt gamle indberetningsskemaer med henvisning til den ved
magtanvendelsesloven ophævede lovgivning mens man på andre dele kan finde de opdaterede skemaer.68
Et område, der stadig synes at kræve en revision, er den egentlige afvikling af revselsesretten, selvom den
de facto afskaffet. Det fremgår således af myndighedslovens § 6, at forældremyndigheden medfører pligt til
at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling.
Den tilsvarende danske bestemmelse blev ændret i 1997 i et opgør med revselsesretten.69 Den nye
bestemmelse foreskriver derfor at ”barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt
for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.”70
Denne formulering sammenholdt med den danske straffelov § 244 om vold, medfører, at, modsat i
Grønland, vil enhver form for korporlig afstraffelse i Danmark, uanset omstændighederne og forældrenes
omsorg i øvrigt for børnene, være strafbar. Den grønlandske bestemmelse er derimod uklar, idet den ikke
antages at omfatte afstraffelse i et mindre omfang, eller hvor formålet er misforstået opdragelse.
Myndighedslovens § 6 synes derfor ikke at indeholde det nødvendige værn mod vold mod børn, som
Grønland er forpligtet til efter Børnekonventionens artikel 19.
Dette er Naalakkersuisut dog opmærksom på. I forbindelse med høringsvarerne til forslaget Inatsisartutlov
om magtanvendelse inden for det sociale område oplyste Naalakkersuisut, at man var i gang med at
arbejde henimod en afskaffelse af revselsesretten, og at dette arbejde foregik i samarbejde med de danske
myndigheder. Det bemærkes, at retsforfølgelse af forældre i sager om korporlig afstraffelse sandsynligvis
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Forordningen om hjælp til børn og unge og det seneste forslag til Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge indeholder handlepligt
for kommunalbestyrelsen ved mistanke om vanrøgt, vold eller seksuelle overgreb mod et barn. I bemærkningerne til forslagets § 53
er vold mv. beskrevet, der må anses for at være i overensstemmelse med børnekonventionens voldsbegreb
68
Se
henholdsvis
naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Familie-og-Justits/Familie/Doegninstitutionerne/
Vejledninger-og-indberetninger og naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Familie-og-Justits/Familie/Lovgivning/
Sociallovgivningen#Magtanvendelse.
69
I betænkning nr. 985 fra 1983 foreslog arbejdsgruppen at bestemmelsen også skulle omfatte legemlig afstraffelse, hvilket ikke
blev inkluderet.
70
Forældreansvarsloven § 2, stk. 2.

24

alene vil finde sted i grovere tilfælde. I andre tilfælde bør der være andre, og mere pædagogiske,
mekanismer til at adressere forældrenes handlinger og barnets synspunkter bør inddrages.71
Lovgivningen, strategier mv. synes derfor på mange måder at være på plads, og muligvis afsættes der også
de nødvendige økonomiske ressourcer, men det kræver også tidsmæssige og menneskelige ressourcer.
Forslaget om hjælp til børn og unge forudser således, at børn kan få en bisidder. Samme princip findes også
i retsplejelovens § 333 om bistand til en forurettet, og hvor en forurettet under 15 år ved visse
seksualforbrydelser har krav på en bisidder. Efter det oplyste fungerer dette system ikke efter hensigten på
grund af mangel på bisiddere og organisation, hvorfor retterne i dag beskikker advokater.
Det følger af børnekonventionen, at få ressourcer ikke kan undskylde et mangelfuldt beskyttelsessystem.
Den lovgivningsmæssige beskyttelse alene er ikke en opfyldelse af børnekonventionen. Organisationen og
koordinationen skal også være på plads lige fra forebyggelse, undervisning og træning, til opfølgning og
eventuel retsforfølgelse.72
Artikel 19’s vending ”vanrøgt eller forsømmelig behandling” omfatter ifølge den Generelle Kommentar også
“lack of any emotional support and love, chronic inattention to the child, caregivers being “psychologically
unavailable” by overlooking young children’s cues and signals, and exposure to intimate partner violence,
drug or alcohol abuse.”
Staten skal, når et barn har været udsat for en sådan behandling, sikre at barnet får mulighed for
behandling. Artikel 39 bestemmer endvidere, at staten skal træffe alle passende forholdsregler for at
fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af et barn, der har været udsat for enhver form for
forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, nedværdigende behandling mv. Det vil sige, at Grønland må være
forpligtet til ved alkohol eller stofmisbrug, ikke blot se på hvordan misbrugeren bliver behandlet gennem
misbrugsbehandlingsinitiativer, men også fokuserer på, at barnet har ret til at få støtte, herunder
behandling.
Den gældende forordning om hjælp til børn og unge indeholder ingen bestemmelse om mulighed for en
sådan behandling. Forslaget til den nye lov indeholder derimod en mulighed for tilbyde anden hjælp der
har til formål at sikre barnets udvikling og trivsel, jf. forslagets § 31, stk. 3, nr. 7. Ifølge bemærkningerne til
bestemmelsen er formålet at give kommunalbestyrelsen vide rammer i forhold til tilrettelæggelsen af
indsatsen, så det er muligt at etablere nye hjælpeforanstaltninger, der ikke allerede er anført i § 31, stk. 3.
Hermed åbnes mulighed for, at Grønland kan efterleve sin forpligtelse efter børnekonventionen.
I forlængelse heraf kan det bemærkes, at børnekomiteen i sine bemærkninger til Danmarks seneste
periodiske rapportering i 2011 anbefalede, at staten (og hermed også Grønland) burde have et beredskab
af psykologisk støtte til voksne ofre for vold i hjemmet, hvilket vil sige voksne, der har været udsat for vold i
hjemmet som børn. Her tænkes ikke på vold i snæver forstand. Der ses ikke i Grønland at være mulighed
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Se de generelle kommentarer nr. 8, paragraf 41.
De generelle kommentarer nr. 13 fremhæver i afsnit IV om den nationale ramme for koordinering bl.a.: ”Coordination
mechanisms. Mechanisms must be explicitly outlined to ensure effective coordination at central, regional and local levels, between
different sectors and with civil society, including the empirical research community.
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for at blive visiteret til en sådan behandling i lovgivningen,73 hvor hjælpen primært synes at rettet mod den,
der har misbruget.

4.2.4.

Beskyttelse af privat- og familieliv

Det følger af artikel 16, at intet barn må udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privat- og
familieliv, sit hjem eller sin brevveksling, eller ulovlige angreb på sin ære eller sit omdømme. Samme
bestemmelse findes i alle de generelle konventioner om menneskerettigheder, og der findes derfor
beskyttelse i den almindelige lovgivning som eksempelvis kriminalloven.74
Det kan dog argumenteres at barnets ret til privatlivets fred ikke skal ses i forhold til staten/myndigheder
primært, men også i forhold til familien og forældrene, selvom dette ikke er et område, staten vil være
forpligtet til at lovgive om. Børnekonventionens artikel 5 fremhæver også som et centralt princip, at staten
skal respektere det ansvar og de rettigheder og pligter, som forældrene har. Staten skal også respektere et
tilsvarende ansvar, rettigheder og pligter for så vidt angår medlemmerne af den udvidede familie eller
samfundet i overensstemmelse med stedlig sædvane, samt værger eller andre personer med juridisk ansvar
for barnet. Ansvaret kan udøves på en måde, der svarer til den løbende udvikling af barnets evner, og
omfatter også at yde passende vejledning og støtte til barnet i udøvelsen af rettighederne anerkendt i
konventionen. Dette må betyde, at den, der har ansvaret for barnet, har et vist råderum i sin vejledning,
men at dette råderum indskrænkes efterhånden med barnets udvikling.
Dårlige boligforhold, eksempelvis hvor mange bor under samme tag, således at barnet ikke har noget
privatliv er selvfølgelig et problem men næppe i forhold til konventionens artikel 16, der vedrører den
vilkårlige eller ulovlige indblanding.
Kerneområderne vil ofte snarere være indgreb i privatlivets fred på ungdomsinstitutioner og beskyttelse af
børn i straffesager. Andre områder kan være videregivelse af følsomme personoplysninger med eller uden
samtykke for barnet; registrering af oplysninger; beskyttelse mod videregivelse af oplysninger på
hjemmesider og sociale medier, samt markedsføring rettet mod børn uden forudgående samtykke.
Persondataregler og offentliggørelse på hjemmesider og sociale medier
Grønland er angiveligt et af de lande i verden, der benytter sig mest af Facebook og andre sociale medier.
De sociale medier m.v. reguleres typisk ikke af lovgiver, men persondatalovgivningen fastsætter normalt
retningslinjer for videregivelse af følsomme personoplysninger, der alene må videregives med samtykke,
ligesom man ifølge kriminalloven ikke må krænke andres ære.
I den grønlandske kontekst kan det være tvivlsomt om den grønlandske registerlovgivning fra 1978
indeholder et forbud mod at private fysiske personer uden samtykke offentliggøre personlige oplysninger –
som eksempelvis billeder – på Facebook. Det er Datatilsynet, som administrerer den grønlandske
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Eksempelvis Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp eller landstingsforordning nr. 15 af 6.
november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v med senere ændringer.
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Eksempler i regler om beskyttelsen af brev- og meddelelseshemmelighed, og ærekrænkelse i kriminalloven.
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registerlovgivning, men der findes ingen vejledninger på grønlandsk rettet mod børn og unge, og der ses
ikke at være andre myndigheder, der vejleder børn og unge om adfærd på nettet.75
Markedsføring
Den grønlandske Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning,
priser og forbrugerklageudvalg stiller krav om, at der ikke må foretages handlinger, der strider mod god
markedsføringsskik. Dette er af den danske forbrugerombudsmand forstået som et krav om at forældre
”skal give samtykke til, at børn og unge sender oplysning om navn, adresse eller e-post adresse med henblik
på at sende markedsføringsmateriale. Virksomheder må ikke opfordre børn og unge til at oplyse navne og
adresser på kammerater, venner, familie og andre, som kunne være interesseret i at købe eller få en vare
eller tjenesteydelse.”
Forbrugerklagerudvalget i Grønland har ikke udstukket tilsvarende retningslinjer,76 hvorfor hverken
grønlandske børn, unge, forældre eller virksomheder er vidende om deres rettigheder og pligter i forhold til
beskyttelse af privatlivets fred, fordi myndighederne ikke taget initiativ til at effektiv at beskytte
rettigheden i forhold til markedsføring.
Børn og unge på ungdomsinstitutioner mv.
Ved Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område indførtes
for første gang egentlige regler for undersøgelse af et barns person eller opholdsrum, samt kontrol med
brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation. Endvidere er der regler om besøgskontrol, hvilket
jo kan hindre familieliv.
Reglerne vedrører såvel almindelige døgninstitutioner som sikrede døgninstitutioner. Regelsættet, der også
indeholder elementer af forudsigelighed, proportionalitet, inddragelse af barnet og mulighed for prøvelse
af indgrebet, henviser eksplicit til børnekonventionens artikel 8. Loven må derfor forstås som en
gennemførelse af denne bestemmelse i grønlandsk ret. Udfordringen bliver derfor selve udførelsen af loven
på den enkelte institution.
Det er uklart om skolehjem, som der findes en række af, i denne sammenhæng opfattes som en institution
omfattet af loven, idet deres retlige ramme synes at være folkeskolelovens § 25. Det bør præciseres, og
hvis det ikke er tilfældet, bør det fremgå hvilke regler, der gælder for forstanderen på skolehjemmet, hvor
der jo kan være unge i alderen fra 9-15 år. Disse opholder sig ikke nødvendigvis sig der af lyst men af nød og
som kan være særlig sårbare, da de opholder sig langt væk fra deres normale miljø. Det samme gør sig til
en vis grad også gældende i forhold til efterskoler, der er private selvejende institutioner, og således ikke
omfattet af ombudsmandens kompetence. Lov om efterskoler77 omtaler ikke spørgsmålet, hvorfor det må
være omfattet af de almindelige kriminalretlige regler.
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Det kan bemærkes at Danmark har tiltrådt Europarådets Tillægsprotokol til konventionen om it-kriminalitet vedrørende
kriminalisering af handlinger af racistisk eller fremmedfjendsk karakter begået gennem edb-systemer, 2003, i september 2005, men
at forbeholdet for Grønland ikke er ophævet.
76
Se hjemmesiden http://www.atuisoq.gl.
77
Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler
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4.5.

Konklusioner

I forhold til barnets frihedsrettigheder er der enkelte områder, hvor barnets rettigheder kan forbedres. Det
bør undersøges, hvilken rolle gavebørn spiller i dagens Grønland, mens problemstillingen om de juridiske
faderløse (der dog ikke længere er børn) stadig ikke er helt afklaret.
Lovgivningen om medierne og navnlig KNR synes at være i overensstemmelse med de forventninger er
stilles i de for Grønland gældende konventioner, men det kan være usikkert om intentionerne kan føres ud i
livet grundet ressourcebegrænsninger, hvorfor der bør være større opmærksom på den reelle
gennemførelse.
Adgangen til informationer er navnlig et problem i forhold til børn og unge, der er bosiddende i bygder,
hvorfor der er behov for en særlig indsats for at sikre deres muligheder, hvis de skal kunne gøre brug af
deres rettigheder.
Den lovgivningsmæssige beskyttelse af barnets fysiske og psykiske integritet er væsentlig forbedret i løbet
af de seneste par år, og umiddelbart er revselsesretten under afvikling. Beskyttelsen af barnets fysiske og
psykiske integritet kræver dog også ressourcer og koordination mellem alle aktører for, at
børnekonventionen kan opfattes som efterlevet. Der er fundet eksempler på, hvor lovens intentioner er i
risiko for ikke at blive omsat i praksis. Det bemærkes også, at der ikke synes at være hjemmel til at yde
hjælp til voksne, der som børn har været udsat for vold i hjemmet.
I forhold til barnets ret til privat- og familieliv er der også sket en forbedring i den seneste tid med loven om
magtanvendelse inden for det sociale område. Men der ses ikke at være nogen lovgivning, der regulerer
børn og unges rettigheder, når disse er på skolehjem eller efterskoleophold.
Det synes også tvivlsomt om børn og unges rettigheder er tilstrækkelig beskyttet i den grønlandske
lovgivning i forhold til spørgsmålet om databeskyttelse og videregivelse af personlige oplysninger,
eksempelvis gennem de sociale medier. Dette område er ikke adresseret i Grønland ud fra et barnets
rettigheders perspektiv og afhænger alene af oplysninger på Datatilsynet i Danmarks hjemmeside.
Endvidere synes markedsføringsloven fra 1986 ikke at bidrage til denne beskyttelse, da der ikke er
grønlandsk fortolkningsbidrag om dens forståelse fra grønlandske autoriteter, hvorfor dens
anvendelsesområde er uklart, ligesom det i øvrigt bemærkes, at den ikke indeholder regler om beskyttelse
af børn og unge.78

5.

Familie og anbringelse

Barnets rettigheder i forhold til familie og anbringelse overlapper på mange måder barnets ret til familieliv
og ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet.
I dette kapitel vil navnlig barnets rettigheder i forhold til det at være en del af en familie og have ret til, at
blive opdraget mv. af, og have kontakt til begge forældre blive vurderet samt den situation, hvor barnet
bliver anbragt uden for hjemmet.
78

På forårssamlingen 2014 blev forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om markedsføring og mærkning fremsat, men udsat til
behandling på efterårssamlingen 2014. Forslaget indeholder i § 9 en bestemmelse svarende til den danske om beskyttelsen af børn
og unge.
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Det fremgår som nævnt af børnekonventionens artikel 5, at forældrene har ansvaret for opdragelsen på en
måde, der svarer til den løbende udvikling af barnets evner. Endvidere følger det af konventionens artikel
18, at Grønland skal sikre, at begge forældre har fælles ansvar for barnets opdragelse og udvikling. Af
konventionens artikel 9 fremgår det, at Grønland skal sikre, at barnet ikke adskilles fra sine forældre mod
deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder bestemmer, at en sådan adskillelse er nødvendig af
hensyn til barnets tarv. Denne bestemmelse giver også mulighed for at fastsætte regler for bopæl i tilfælde
af, at forældrene ikke bor sammen.
Konventionens artikel 19 bestemmer også, at barnet skal sikres alternativ omsorg, og at Grønland skal
træffe alle passende forholdsregler for at fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af et barn,
der har været udsat for enhver form for forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, tortur eller anden form for
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf eller væbnede konflikter.
Sådan helbredelse og resocialisering skal finde sted i omgivelser, der fremmer barnets sundhed, selvrespekt
og værdighed, jf. artikel 39.
Artikel 20 omhandler sikring af alternativ omsorg i tilfælde af, at barnet er afskåret midlertidigt eller
konstant fra sine familiemæssige omgivelser, hvilket eksempelvis er navnlig relevant i forhold til
skolehjemordningen. Disse bestemmelser suppleres af andre som eksempelvis artikel 19, stk. 2 om støtte til
dem, der har barnet i deres varetægt, retten for barnet til periodisk gennemgang af den behandling, som
barnet får, og af alle andre omstændigheder vedrørende dets anbringelse.
Udover børnekonventionen omhandler eksempelvis EMRK artikel 8; ICCPR artiklerne 24-25; ICESCR artikel
10 og 20 og handicapkonventionens artikel 23 barnets rettigheder i forbindelse med familiens enhed og
adskillelse. Barnets rettigheder kan også ses i lyset af, at grønlandske børn også kan være omfattet af FNs
Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder.

5.1.

Barnets rettigheder i forhold til sine forældre og familieliv

5.1.1.

Forældremyndigheden og samvær

Ifølge myndighedslovens § 7, stk. 2, vil moderen have forældremyndigheden alene, hvis forældrene ikke gift
med hinanden.
I den danske betænkning nr. 1279 fra 1994 om fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder og
børnesagkyndig rådgivning fandt man ikke, at den tilsvarende bestemmelse var konventionsstridig.
Det betød dog ikke, at man undlod at ændre bestemmelsen, men i stedet valgte man at tilføje, at der var
fælles forældremyndighed, hvis der forelå en aftale herom. Det gav mulighed for, at mænd, der havde levet
i langvarigt samliv og derefter flyttede fra moderen, ville beholde forældremyndigheden, hvis der lå en
aftale herom, og som var indgået under samlivet. Bestemmelsen blev efterfølgende yderligere præciseret,
således at udgangspunktet er fælles forældremyndighed blandt andet i tilfælde af, at faderen har
anerkendt eller fået dom for faderskab eller haft fælles folkeregisteradresse i de sidste 10 måneder forud
for fødslen. Dette må antages at være bedre overensstemmende med børnekonventionens artikel 18.

29

Ved en ophævelse af forældremyndigheden eller en begrænsning af samværet mellem den ene forælder og
barnet, sker der et indgreb i såvel barnets og forælderens ret til familieliv. Dette er omfattet af
børnekonventionens artikel 9 og den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Indgrebets
proportionalitet og/eller sagsbehandlingens hurtighed i tilfælde af konflikt er de væsentlige elementer i
forhold til om indgrebet er konventionsstridigt.
De danske regler om samvær blevet væsentligt ændret gennem tiden. Eksempelvis blev personkredsen i
forhold til samvær, jf. myndighedslovens § 22 ændret fra en samværsret for den forælder, der ikke havde
forældremyndigheden, til barnets ret til samvær med den forælder, der ikke har barnet boende.79 Hermed
styrkedes samværet i situationer med fælles forældremyndighed.
Den grønlandske lovgivning er ikke fulgt med, hvorfor det synes at være hensynet til forældrenes behov,
der vejer tungest og ikke barnets.
Ved en samværsafgørelse skal man navnlig tage hensyn til den hidtidige kontakt med den ene forælder, jf.
§ 22, stk. 4. Også dette kriterium synes at være på kant med hensynet til barnets bedste som det styrende
element. Det kan ikke antages at være i overensstemmelse med børnekonventionen.
Nyere dansk lovgivning har også søgt at styrke muligheden for at træffe bestemmelse om anden kontakt i
særlige tilfælde mellem barnet og den forælder, der ikke har barnet boende.80En anden bestemmelse der
heller ikke findes i den grønlandske myndighedslov er retten for den person, der ikke har
forældremyndigheden til at blive orienteret fra myndigheder som skole, sundhedsvæsen mv.81
Disse bestemmelser kan navnlig have betydning i Grønland, hvor det ikke er ukendt, at forældrene bor i
byer langt fra hinanden, eller hvor den ene forælder bor i Danmark, mens barnet bor i Grønland.
Manglende muligheder i lovgivningen for at sikre samvær, kontakt og deltagelse i barnets udvikling kan
medføre indgreb i retten til familieliv, der ikke er proportionale og medføre, at Grønland kan komme på
kant med sine internationale forpligtelser.
Et andet spørgsmål, der kan have betydning i den grønlandske kontekst er barnets ret til samvær med
andre end sine forældre for at bevare sin identitet, hvilket er en af hjørnestenene i FN erklæring om
oprindelige folk. Myndighedsloven forholder sig alene til barnets samvær med sine forældre. Derimod er
der i forældreansvarsloven § 20 indsat en bestemmelse om samvær med andre end forældrene.
Reglen synes med de grønlandske familiemønstre at være relevant for at sikre, at barnet kan bevare sin
identitet.
Et andet element i spørgsmålet om forældre- og samværssager er, at forældre – og familiebegrebet har
ændret sig på en sådan måde, at par af samme køn også må opfattes som forældre, barnet har ret til at
have relationer til. I den danske forældreansvarslov er der bl.a. indført begrebet ”medmor.” Begrebet er
møntet på den situation, hvor den ene af to kvinder, der lever sammen eller er i et registreret partnerskab,
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Se forældreansvarslovens § 19, lov nr. 499 af 6. juni 2007 med efterfølgende ændringer.
Se forældreansvarslovens § 22, lov nr. 499 af 6. juni 2007 med efterfølgende ændringer.
81
Se forældreansvarslovens § 23, lov nr. 499 af 6. juni 2007 med efterfølgende ændringer.
80
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bliver kunstigt befrugtet. Hvis den anden har givet et skriftligt samtykke hertil, opfattes denne som en
”medmor” og ligestilles med en fader.82
Et særligt aspekt af retten til familieliv og samvær er barnets rettigheder i forbindelse med, at et af barnets
forældre måtte blive anbragt på anstalt under kriminalforsorgen enten i Grønland eller i Danmark til
afsoning.
Børnekonventionen artikel 9, stk. 3 er navnlig relevant i den sammenhæng, ligesom ECHR artikel 8.
Det fremhæves i FNs Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, rule 37 at ”Prisoners shall be
allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular
intervals, both by correspondence and by receiving visits.”
De europæiske fængselsregler anfører også, at ”besøgsordningerne skal give de indsatte mulighed for at
opretholde og udvikle forholdet til deres familie på en så normal måde som muligt.” Det vil sige, at den
grønlandske kriminalforsorg skal være proaktiv for at sikre denne mulighed.83
Den europæiske menneskerettighedsdomstol har dog sjældent vurderet spørgsmålet ud fra barnets
perspektiv men den indsattes. En afsoning er altid et indgreb i barnets ret til at samvær, kontakt og
familieliv, men selvfølgelig lovligt i forhold til de forskellige internationale konventioner. Udfordringen i den
grønlandske kontekst er, at der ofte er meget langt til de forskellige afsoningssteder – og i særdeleshed hvis
forælderen bliver placeret i Danmark (hvilket alene sker i tidsubestemte foranstaltninger). Det følger af
kriminallovens § 196, at en ”foranstaltning med anstaltsanbringelse skal, så vidt det er praktisk muligt,
fuldbyrdes i nærheden af den dømtes hjemsted. Ved afgørelsen af, i hvilken institution den dømte skal
anbringes, skal der endvidere tages hensyn til den dømtes egne ønsker, navnlig vedrørende arbejds-,
uddannelses-, familie- eller helbredsmæssige forhold.”
Besøg af børn er reguleret i besøgsbekendtgørelsen § 14 for afsonere og § 30 i bekendtgørelsen for
tilbageholdte, hvorefter børn alene har ret til at besøge en forælder sammen med voksen84 og normalt med
samtykke for forældremyndighedsindehaveren.85
Dette vanskeliggør besøg, når forælderen er afsoner eller tilbageholdt og spørgsmålet er derfor, hvordan
navnlig den indsattes barn boende i andre byer kan besøge sin afsonende eller tilbageholdte forælder. Der
er ikke umiddelbart nogle regler om støtte til besøg hos den pågældende forælder, og hvis den indsatte
ønsker udgang til at besøge eventuelle børn i en anden by, er det den pågældende selv der skal betale.86
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Det er dog oplyst af Naalakkersuisut, at man på efterårssamlingen 2014 ønsker at vedtage et beslutningsforslag der skal sikre
ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle par i forhold til stedbarnsadoptioner.
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Se Europarådets Ministerkomite rekommandation Rec(2006)2 til medlemsstaterne om De Europæiske Fængselsregler, pkt. 24.4
84
Kriminalloven § 216 giver mulighed for at en indsat har ret til at have sit barn under 1 år hos sig i institutionen, hvis den indsatte
selv er i stand til at passe barnet og forholdene i institutionen ikke konkret gør barnets ophold dér uforsvarligt.
85
Se bekendtgørelse nr. 1174 og 1176 fra den 7. december 2009 om adgangen til besøg til indsatte i kriminalforsorgens
institutioner og tilbageholdte
86
Se udgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1157 fra den 7. december 2009.
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I landstingsforordning om offentlig hjælp § 2087 er det muligt at søge om støtte til enkeltudgifter, men
enkeltudgifter til rejser med henblik på besøg af afsonere/tilbageholdte er ikke omfattet. Det er derfor
usikkert, hvilke muligheder barnet og barnets familie har.
På kriminalforsorgens danske hjemmeside (kriminalforsorgen.dk, der alene vedrører kriminalforsorgen i
Danmark) er der oplysninger rettet mod børn skrevet i lettilgængeligt sprog. Tilsvarende findes ikke på
hjemmesiden for kriminalforsorgen i Grønland (kriminalforsorgen.gl).
Det synes at være på kant med børnekonventionen, at der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at yde
hjælp til samvær. Hvis en sådan hjemmel findes bør der være klare retningslinjer og tilgængelig vejledning
om, hvorledes den administreres.
Ligeledes synes det ikke være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, at
kriminalforsorgen, der stadig er en del af den danske kriminalforsorg, ikke forsøger at bidrage til en bedre
forståelse hos børn om deres muligheder/rettigheder i forhold til deres børn på samme vis, og på
grønlandsk, som man gør i forhold til børn af danske indsatte i Danmark.

5.2.

Barnets rettigheder i tilfælde af anbringelse uden for hjemmet

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om hjælp til børn og unge, der skal erstatte den tidligere lov fra 2003,
regulerer barnets rettigheder i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet i forhold til at bibeholde
kontakten med sin familie.
Således hedder det i 2003-lovens § 33, at ”i samarbejde med den, der udøver den daglige omsorg for
barnet, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at forbindelsen mellem barnet og forældrene bevares. Der
skal arbejdes på at skabe mulighed for tilbagevenden til hjemmet, medmindre hensynet til barnets videre
udvikling og sundhed taler imod det.”
Den nye lov styrker relationerne i endnu højere grad. Eksempelvis ligger det i § 40, at barnet skal så vidt
muligt anbringes i nærmiljøet og sammen med eventuelle søskende, medmindre barnets behov eller andre
væsentlige forhold taler imod dette. I bemærkningerne til bestemmelsen anføres det, at den skal ses i lyset
af, at børn trods omsorgssvigt fra forældrene, stadig kan have behov for kontakt til forældrene.
Anbringelse i nærmiljøet vil også give mulighed for, at barnet bevarer kontakt med familie og venner,
således at anbringelsen ikke opleves alt for indgribende.
§ 42 omhandler anbringelse af barnet i Danmark, der kun skal være helt undtagelsesvist, da det bl.a. vil
betyde en stor kulturel omvæltning. Bestemmelsen prioriterer i den grad anbringelse i Grønland. Hvis
barnet har specielle behov, skal assistance hentes til Grønland i stedet.
Den nye § 45 er endnu mere udtalt om kontakten. I bemærkningerne til bestemmelsen anføres endvidere
at det er ”kommunalbestyrelsens pligt at sørge for, at kontakten mellem forældrene og barnet bevares
under anbringelsen. Hvor det ikke er muligt, f.eks. når barn og forældre ikke bor i samme by eller land, vil
kontakt skal gennem eksempelvis telefonsamtaler eller Skype.” Det hedder også at ”det er vigtigt, at
kontakten tager udgangspunkt i barnets ret til kontakt med forældre og søskende og ikke omvendt
forældrene eller søskendes ret til kontakt med barnet.
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Se landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp
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Ved tilrettelæggelse af kontakten skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, at barnet på længere sigt har
mulighed for at skabe og bevare nære relationer, herunder til forældre, søskende og andre i
omgangskredsen, som barnet har en sund og nær relation til.”
Med den nye lov må det antages, at Grønland er på linje med børnekonventionens regler om retten til
familieliv uanset at barnet er anbragt uden for hjemmet.
Børn med vidtgående handicap kan også placeres uden for hjemmet på institution under henvisning til
Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap og
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge
samt for personer vidtgående handicap.
Bekendtgørelsen indeholder meget få bemærkninger om barnets ret til kontakt til familien. Der kan ydes op
til 2 årlige besøgsrejser til den handicappede, eller indehaver af forældremyndighed eller en anden en
indehaveren af forældremyndigheden, såfremt denne er indforstået med dette, i forbindelse med den
handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet.88
Det er uklart, men hvis barnet anbringes uden for hjemmet på en institution, må det betyde, at barnets
stadig skal kunne bevare sin kontakt med familien i medfør af reglerne om hjælp til børn og unge,
eksempelvis ved telefon, Skype eller særlige kommunikationsformer. Hvis ikke det muliggøres, vil det være
på kant med børnekonventionen, handicapkonventionens § 23, og muligvis også diskrimination på grundlag
af handicap. Det synes endvidere ikke at være i overensstemmelse med retten til kontakt med forældre og
familie, at der alene er mulighed for besøgsrejser for den forælder, der har forældremyndigheden. Barnets
ret til kontakt er ikke knyttet til forældremyndigheden.
Et helt særligt problem er det antal unge, der anbringes i Danmark under Landstingsforordning nr. 7 af 3.
november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Disse risikerer at miste deres kontakt med
deres familie i Grønland, alligevel har unge der anbragt i Danmark alene ret til 2 besøgsrejser. Om der er ret
til andre former for kontakt, mens den unge er i Danmark, ses ikke at fremgå af lovgivningen eller
vejledningen.
Af proceduren89 for anbringelse af sådanne personer fremgår det, at sagsbehandleren i den grønlandske
kommune skal undersøge, om der findes tilbud i Grønland, som kan imødekomme borgerens behov. I
tilfælde af, at der ikke umiddelbart kan findes et botilbud, skal den grønlandske sagsbehandler undersøge,
om det er muligt at oprette botilbud i kommunen,90 eller om det er muligt at anbringe børn eller unge i et
tilbud i Grønland eller oprette et særligt tilbud.91 Kun hvor det ikke er muligt at oprette et sådant tilbud kan
den unge sendes til Danmark.
I proceduren er det oplyst, at der skal indhentes samtykkeerklæring til, at personen skal til Danmark, fra
borgeren selv, forældremyndighedsindehaveren eller værgen. Formuleringen er uklar, idet den ikke
omtaler pligten til at høre den unge og i øvrigt kan forstås således, at forældremyndighedsindehaveren kan
give samtykket alene. Af indstillingsskemaet til Naalakkersuisut om godkendelse af anbringelse af en
88

Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 55.
Se Naalakkersuisuts Procedure om anbringelse for personer med vidtgående handicap i Danmark 2013
90
Jf. § 40 og § 41 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap
91
Jf. § 35 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.
89
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handicappet borger uden for Grønland indgår der ingen udtalelse fra den unge i oplistningen af de
informationer, der skal indhentes.
Naalakkersuisuts vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap fra 2010 bestemmer, at
myndighederne ”skal vejlede mennesker med handicap og deres familier om muligheder for behandling,
træning og hjælpeforanstaltninger. Vejledningen er en forudsætning for at valg af hjælpeforanstaltning kan
foregå i samarbejde med personen med vidtgående handicap, og personen kan give sit samtykke.”
Hvad der konkret er fremgangsmåden er uklart, og det kunne fremme forståelse, hvis loven blot indeholdt
en bestemmelse om, at der altid skal ske inddragelse af den unge, når det er muligt. I modsat fald er der en
risiko for, at loven bliver forvaltet på kant med børnekonventionens generelle principper.
Proceduren for hjemtagelse er på samme vis uklar. Eksempelvis står der intet om, at barnet skal høres i
tilfælde af et samtykke til anbringelse i Danmark tilbagekaldes af forældremyndighedsindehaveren. Selve
forordningen fra 1994 ses ikke at indeholde regler om inddragelse af den unge. Hvis
forældremyndighedsindehaveren tilbagekalder sit samtykke, mens den unge stadig ønsker at opholde sig i
Danmark, er det usikkert om, hvorvidt der er tale om en afgørelse, der kan påklages af den unge efter de
almindelige regler herom i Landstingsforordning om social væsenets styrelse og organisation. Det synes at
være tvivlsomt.
Lovgivningens manglende inddragelse af den unge og meget begrænsede adgang til at opretholde
kontakten med familien kan være på kanten med de generelle principper om inddragelse og retten til
familieliv og beskyttelse i tilfælde af adskillelse fra familien i både børnekonventionen og
handicapkonventionen.

5.3.

Respekt for barnets kulturelle identitet

Ved en anbringelse uden for hjemmet i familiepleje eller institution, kan spørgsmålet opstå om der i
vurderingen af hjælpeforanstaltningen skal indgå hensynet til barnets kulturelle identitet.
Komiteen under børnekonventionen har således påpeget i sine observationer til Danmarks (Grønlands) 4.
periodiske rapportering, at komiteen tilskynder ”Staten at, i overensstemmelse med Komiteens Generelle
Kommentar Nr. 11 om Oprindelige folks børn og deres rettigheder under Konventionen, tage alle
nødvendige forholdsregler for at sikre at Inughuit børn er i stand til at udøve deres ret til at vokse op i et
sikkert kulturelt miljø, vedligeholde og udvikle deres identitet og bruge deres eget sprog uden at blive
diskvalificeret og diskrimineret imod.”
Hvis denne anbefaling skal efterleves, må det antages at betyde, at man ved vurderingen af
hjælpeforanstaltninger skal tage hensyn til om den pågældende er Inughuit barn. Hidtil ses dette ikke at
have været omfattet om retningslinjer for vurderingen, men den nye Inatsisartutlov om hjælp til børn og
unge § 24 anfører en række forhold, der skal indgå, herunder andre forhold end de oplistede. Ifølge
bemærkninger åbnes derved mulighed for at barnets relationer til en personkreds, som ikke er omtalt i
bestemmelsen indgår. Bestemmelsen understreger desuden kommunalbestyrelsens pligt til at vurdere
hvert enkelt tilfælde for sig, og sikre, at alle barnets forhold kommer i betragtning, uanset vedkommendes
baggrund og forhistorie og uanset, hvad der er kommunalbestyrelsens sædvane på området. Dermed må
det forventes, at kommunen skal tænke ud af boksen og vurdere, hvordan barnets ret til en kulturel
identitet styrkes og fastholdes.
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5.4.

Konklusioner

Efter det oplyste arbejdes der stadig på en general ajourføring af den familieretlige lovgivning for Grønland.
Social- og Integrationsministeriet skulle således være i færd med at udarbejde udkast til de anordninger
m.v., hvorved de familieretlige love, der ikke gælder for Grønland, sættes i kraft for Grønland.
Dette er som udgangspunkt fornuftigt, men hvis det alene er en teknisk ajourføring, bør det overvejes om
dette er tilstrækkeligt.
Derimod bør den grønlandske myndighedslov få et gennemgående servicetjek med udgangspunkt i en
grønlandsk betænkning.
Det bemærkes også, at der ikke er nogen udtrykkelig regler for hjælp til børn og unge eller familier i øvrigt,
hvor en af forældrene er blevet dømt til anstaltsanbringelse uden for hjembyen. Derved straffes barnet
indirekte uforholdsmæssigt, hvilket kan være på kant med børnekonventionen men også ECHR artikel 8.
Når den unge anbringes uden for hjemmet, må forslaget til en ny lov om hjælp til børn og unge antages at
være et væsentligt og konstruktiv skridt i retning af en implementering af Grønlands internationale
forpligtelser til at muliggøre relationen til familien, når det er til barnets bedste.
Det er dog usikkert, hvorledes børn med et vidtgående handicap har mulighed for at bibeholde kontakten
til sin familie, hvis vedkommende er anbragt på en institution eller plejefamilie i medfør af lovgivningen for
denne personkreds. Den lovgivning omtaler ikke andre muligheder end besøgsrejser og med det klare
udgangspunkt, at kontakten skal være til forældremyndighedsindehaveren. Hvis lovgivningen om hjælp til
børn og unge ikke finder anvendelse på unge med et vidtgående handicap (der jo i øvrigt adresserer alle
handicappede og ikke børn og unge specifikt), kan det være på kant med handicapkonventionen artikel 23.
Endelig bør det overvejes om hvorledes Grønland vil opfylde børnekomiteens anbefalinger vedrørende
Inughuit børn, som også er anført af andre internationaler organer der overvåger menneskerettigheder i
Grønland. Forslaget til ny lov om hjælp til børn og unge synes at indeholde muligheder for gennem
regelanvendelsen at tage højde for den kulturelle identitet, men det kræver nok, at der følges op med
vejledninger, hvor komiteens observationer omsættes til praksis.

6.

Grundlæggende sundhed og velfærd

Alle borgere har ret til grundlæggende sundhed og velfærd. Dette er omtalt i blandt andet
Verdenserklæringen og ICESCR, men også CERD, CEDAW, ILO 169, FNs Deklaration om oprindelige folk mv.
indeholder elementer af betydning for retten til sundhed og velfærd.92
Børnekonventionen omtaler i en række bestemmelser de rettigheder ud fra barnets perspektiv. Dette er
navnlig artiklerne 6 (ret til livet samt overlevelse og udvikling), 18 (omsorgsforanstaltninger for børn som
bistand til arbejdende forældre), artikel 23 (respekt for, hjælp og bistand til børn med handicap), 24 (ret til
højest opnåelige standard for sundhed), artikel 26 (social sikkerhed), 27, stk. 1-3 (ret til den levestandard
der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling).

92

Hverken den Europæiske Socialpagt eller den reviderede Europæiske Socialpagt af 1996 er sat i kraft for Grønland, men heri
findes, som titlen antyder bestemmelser om sundhed og velfærd.
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6.1.

Generelle bemærkninger om barnets ret til sundhed og velfærd.

Bestemmelserne i børnekonventionen er selvfølgelig på mange måder gensidigt afhængige, og derfor vil en
gennemgang af den enkelte rettigheds gennemførelse også indeholde en række overlap.
Generelt set er den grønlandske velfærdsmodel med til at sikre at børn i Grønland sikres en passende
velfærd. Børnekonventionen artikel 26 anfører, at barnet skal have:
”…ret til at nyde godt af social sikkerhed, herunder social forskning, og skal tage de nødvendige
forholdsregler for at opnå uindskrænket opnåelse af denne ret i overensstemmelse med
national ret.
2. Hvor det er hensigtsmæssigt bør bistanden ydes under hensyntagen til de
forhåndenværende midler og omstændighederne, for barnet og de personer, der har ansvaret
for barnets underhold, og til enhver anden omstændighed af betydning for en
bistandsansøgning indgivet af barnet eller på dettes vegne.”93
Dette er i lovgivningen gennemført bl.a. ved Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud og
Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, der skal sikre et økonomisk
sikkerhedsnet for alle personer, der opholder sig i Grønland, og ikke kan klare sig på anden vis. Endvidere
skal loven sørge for offentlig hjælp til personer, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie.
Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse sikrer blandt andet en forsørger en
økonomisk
kompensation
for
tabt
arbejdsfortjeneste
i
uforskyldte
ledighedsperioder,
hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.
Barnets ret til ret til livet samt overlevelse og udvikling sikres gennem det sociale sikkerhedsnet, men også
gennem eksempelvis den kommende Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om hjælp til børn og unge, der
også ikke alene retter sig mod udsatte unge men også børn og unge med særlige behov.94
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen har til
formål med barnet i centrum og i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere eller faktiske
forsørgere at sikre den bedst mulige støtte til det enkelte barn i førskolealderen og derved sikre barnet en
sund og indholdsrig udvikling. Diverse ungdomsuddannelsestilbud bidrager også til barnets udvikling.
I forhold til barnets sundhed sikre Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets
ydelser m.v. adgang til sundhedsvæsenet, mens Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters

93

I sin generelle kommentar nr. 19 om The right to social security har komiteen under ICESCR udtalt om forståelse af en tilsvarende
bestemmelse i ICESCR, at “In providing the benefits, the State party should take into account the resources and circumstances of
the child and persons having responsibility for the maintenance of the child or adult dependent, as well as any other consideration
relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child or adult dependent. Family and child benefits, including
cash benefits and social services, should be provided to families, without discrimination on prohibited grounds, and would
ordinarily cover food, clothing, housing, water and sanitation, or other rights as appropriate.”
94
I bemærkningerne til formålsbestemmelsen i forslagets § 1 anføres det, at ”Lovens formål er at sikre, at de børn, som … har
særlige behov, får de samme muligheder for personlig udvikling, og selvstændighed, som andre jævnaldrende børn. Dette er i fuld
overensstemmelse med de hensyn, der fremkommer af Børnekonventionen, hvorefter børn har ret til den bedst mulige
helbredsstilstand og til den levestandard, der kræves for deres psykiske, fysiske, sociale og moralske udvikling. Rettigheden i
Børnekonventionen og de heraf følgende forpligtelser medfører, at Grønland også er forpligtet til at støtte forældrene til barnet og
andre personer der har tæt tilknytning til barnet.”
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retsstilling bidrager til at sikre, at barnets værdighed, integritet og selvbestemmelsesret respekteres. Et
barn med et handicap, der har særlig behov for assistance, kan også være omfattet af
Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer.
En lidt særlig, men ofte overset lovgivning er Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri, der
indeholder bestemmelser om at nye bebyggelser, og ændringer af ældre, skal indrettes således at de kan
anvendes af personer med et handicap.95
Tilgængelighed er afgørende for børn og unges udvikling, når disse har et handicap, således konstatere
komiteen under handicapkonventionen og med henvisning til en tidligere Generel Kommentar fra komiteen
under børnekonventionen at:
“In its general comment No. 9 (2006) on the rights of children with disabilities, the Committee
on the Rights of the Child emphasizes the fact that the physical inaccessibility of public
transportation and other facilities, including governmental buildings, shopping areas and
recreational facilities, is a major factor in the marginalization and exclusion of children with
disabilities and markedly compromises their access to services, including health and
education.”
På arbejdsmarkedet er unges sundhed og udvikling også reguleret i eksempelvis Bekendtgørelse nr. 1347 af
15. december 2005 om unges arbejde i Grønland.
Overordnet set må det antages, at Grønland i forhold til sundhed og velfærd efterlever sine internationale
forpligtelser til at sikre de lovgivningsmæssige rammer, og i det væsentligste i overensstemmelse med
anbefalingerne i diverse fortolkningsbidrag.96
Det bemærkes dog, at Grønland ikke synes at efterkomme internationale anbefalinger om at distribuere
internationale retningslinjer om forståelse af de internationale forpligtelser til relevante nationale aktører.
Således fremgår det af komiteen under børnekonventionens Generelle Kommentar nr. 15 om the right of
the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, at:
“The Committee recommends that States widely disseminate the present general comment
with parliament and across Government, including within ministries, departments and
municipal and local - level bodies working on children’s health issues.”
Børns sundhed og udvikling er også centralt i en række nationale handlingsplaner så som Inuuneritta II Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019 og Børn- og ungestrategien fra
2011. Børn – og ungestrategien indeholder eksempelvis som mål, at alle børn med fysiske, psykiske og
sociale behov sikres den bedst mulige udredning og relevante tilbud, ligesom børn og unge tidligt skal lære
95

Se også Vejledning ved oprettelse og indretning af daginstitutioner og i Landstingsforordningen om hjælp til personer med
vidtgående handicap med senere ændringer blev der indsat er der indsat et princip om, at handicappede så vidt muligt skal kunne
benytte offentlige bygninger og faciliteter.
96
Se eksempelvis: Børnekomiteens Generelle Kommentar nr. 4 om Adolescent health and development in the context of the
Convention on the Rights of the Child, den Generelle Kommentar nr. 16 (2013) om State obligations regarding the impact of the
business sector on children’s rights eller den Generelle Kommentar nr. 15 om the right of the child to the enjoyment of the highest
attainable standard of health; komiteen under ICESCR Generelle Kommentar nr. 14 om The right to the highest attainable
standard of health eller den Generelle Kommentar nr. 19 om The right to social security
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om det sunde liv, navnlig på Inuunerittas indsatsområder (kost og motion, rygning, rusmidler,
vold/mobning og et sundt sexliv).
Udfordringen er derfor ikke generelt de lovgivningsmæssige rammer eller manglende politikker og
strategier, men gennemførelsen af lovgivningen og dens håndhævelse. Et eksempel på dette er en nylig
udgivet rapport fra MIO om forholdene for socialarbejderne, der på mange måder er afgørende for
arbejdet med børns sundhed og velfærd. Konklusionen synes at være tydelig: Der er ikke de tilstrækkelige
ressourcer og kompetencer til at sikre at børn og unge i hele Grønland får den støtte, som de har krav på i
henhold til lovgivningen.97
En anden udfordring ligger i spørgsmålet om barnet har adgang til at få prøvet afgørelser ved en uafhængig
instans. Dette er et problem, idet ingen af de instanser der kan modtage sådanne klager (det sociale
ankenævn eller ombudsmanden) synes at være særlig børne- og ungeorienteret. Barnet har derfor behov
for hjælp hos eksempelvis børnetalsmanden, men denne kan alene rådgive hvor den pågældende kan søge
hjælp.
Endvidere må det også antages, at der i visse dele af Grønland er egentlig fattigdom. Dette skyldes som
sådan ikke lovgivningen men muligvis de niveauer af ydelser, der gives og den generelle økonomiske
samfundsudvikling, der rammer familier i mindre byer og bygder samt udsatte familier.98 Dataindsamling og
systematiseret indsats mod fattigdomsbekæmpelse på den baggrund har været genstand for
bemærkninger ved periodiske vurderinger af Grønlands gennemførelse af sine internationale
forpligtelser.99
Det kan også diskuteres om Grønland i forhold til bygderne i praksis efterlever kravet om:
“Health facilities must be within accessible distance for all children, pregnant women and
mothers. Physical accessibility may require additional attention to the needs of children and
women with disabilities. The Committee encourages States to prioritize the establishment of
facilities and services in under-served areas and to invest in mobile outreach approaches,
innovative technologies, and well-trained and supported community health workers, as ways
of reaching especially vulnerable groups of children…”100

6.2.

Konkrete eksempler på barnets ret til sundhed og velfærd.

Som en konsekvens af, at Grønland generelt har den lovgivningsmæssige ramme på plads, er der ved en
gennemgang af en række lovområder (primært familie-, social-, sundhed-, uddannelse- miljø- og
forbrugerområdet) alene fundet enkelte eksempler på områder, hvor Grønland må antages at kunne
forbedre sin gennemførelse af sine internationale forpligtelser.
Beskyttelse af børns sundhed
97

Se undersøgelsen ”Fra lov til praksis - en undersøgelse af vilkårene for det sociale arbejde med børn”,
http://sermitsiaq.ag/sites/default/files/field_attachment/21febr_fra_lov_til_praksis_web.pdf
98
Se komiteen under ICESCR seneste evaluering af Danmarks (og Grønlands) efterlevelse af konventionen (den 5. periodiske
rapport) para.16.
99
Se børnekomiteens seneste evaluering af Danmarks (og Grønlands) efterlevelse af konventionen (den 4. periodiske rapport) para.
54. Grønland roses dog også for at have forbedret sin indsats.
100
Se Børnekomiteens Generelle Kommentar nr. 15om the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of
health.
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Et område, hvor Grønland ikke synes at efterleve sin forpligtelse til at beskytte børns sundhed gennem
lovgivning, er i forhold til markedsføring. Som nævnt tidligere indeholder den grønlandske
markedsføringslov fra 1986 indeholder ingen specifikke regler om børn og unge.101 Det kan medføre, at
barnet ikke er beskyttet overfor markedsføring i medier om eksempelvis alkohol eller der direkte eller
indirekte opfordrer eller på utilbørlig måde benytter sig af vold eller frygt eller overtro som virkemidler.102
Omsorg for børn og støtte til arbejdende forældre
Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption giver en
ret til barselsorlov på samlet set 15 uger med mulighed for efterfølgende forældreorlov på 17 uger, som
forældrene kan fordele mellem sig. Der vil blive betalt dagpenge på niveau med en ufaglært SIK lønning, og
der optjenes ikke ret til feriepenge af dagpenge udbetalt under barselsorlov. Om 17 uger er en passende
mulighed for sikre støtte til arbejdende forældre, er selvfølgelig en politisk vurdering, ligesom den
manglende optjening af feriepenge. Hvis et barn bliver alvorlig sygt, ses der i øvrigt ikke at være mulighed
for, at forælderen kan få dagpenge med henblik på at passe sit syge barn.103 Det vil ikke være i strid med
børnekonventionen, men nok heller ikke en den optimale efterlevelse henset til Grønlands udviklingsniveau
og samfundsstruktur, hvor begge forældre ofte er udearbejdende.
Børn med handicap
Umiddelbart kan børn med et vidtgående handicap klage over afgørelser truffet af det kommunale sociale
udvalg om hjælpeforanstaltninger i Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående
handicap med senere ændringer efter reglerne i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om
socialvæsenets styrelse og organisation § 8. Umiddelbart giver det den handicappede klageadgang, men
der er ses ikke at være regler om hjælp til barnet i forbindelse med klageprocessen, og det er muligvis
tvivlsomt om en ung med et vidtgående handicap reelt selv kan klage og effektivt håndhæve sine
rettigheder i medfør af konventionen.
Børns ret til et sundt miljø
En vigtig del af et barns ret til sundhed og velfærd er, at det kan vokse op i et rent miljø. Komiteen under
børnekonventionen anfører således, at
“States should take measures to address the dangers and risks that local environmental
pollution poses to children’s health in all settings. Adequate housing that includes nondangerous cooking facilities, a smoke-free environment, appropriate ventilation, effective
management of waste and the disposal of litter from living quarters and the immediate
surroundings, the absence of mould and other toxic substances, and family hygiene are core
requirements to a healthy upbringing and development. States should regulate and monitor
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På forårssamlingen 2014 blev forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om markedsføring og mærkning fremsat, men udsat til
behandling på efterårssamlingen 2014. Forslaget indeholder i § 9 en bestemmelse svarende til den danske om beskyttelsen af børn
og unge.
102
Se Børnekomiteens Generelle Kommentar nr. 16 (2013) om State obligations regarding the impact of the business sector on
children’s rights, afsnit VI.A.1.
103
Der ses alene at være mulighed for vederlag til at pleje sit eget barn med et vidtgående handicap, jf. Selvstyrets bekendtgørelse
nr. 23 af 30. december 2013 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 28.
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the environmental impact of business activities that may compromise children’s right to
health...“
Det kan i den forbindelse være interessant at gennemgå, hvorledes Grønland håndterer affald, herunder
genbrug og miljøpåvirkninger navnlig henset til det spirende håb om at få flere råstofprojekter til landet.
Miljøbeskyttelsens hovedlov er Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, der
blandt andet suppleres af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af
affald.
Børneperspektivet er ikke særligt åbenbart i regelsættet. Miljøloven omtaler selvfølgelig beskyttelsen af
befolkningens sundhed og børns sundhed bliver omtalt i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner
for jordforurening.104 Men det fremgår også, at Grønland i henhold til oplysningerne fra Departementet for
Miljø ikke har tiltrådt Stockholm-konventionen om persistente organiske stoffer. Heri er der krav om, at
deltagerstaterne skal gennemføre en kortlægning af bl.a. forekomsten af stoffet PCB samt udarbejdes en
handlingsplan for reduktion af udslip af stoffet. Grønland har i øvrigt, efter det oplyste, endnu ikke fastsat
egentlige niveauer for håndtering af farligt affald fra bygningsrydning mv.105
Grønland ses ikke at have vedtaget egentlige strategier eller handlingsplaner på miljø og sundhed, og i
endnu mindre ud fra et børneperspektiv, uanset at tilfældene er mange: skimmelsvamp på skoler og
boliger, herunder boliger ejet af det grønlandske selvstyre; jordforurening og affald i byer efter, at sneen er
smeltet, passiv rygning, radon mv.

6.3.

Konklusioner

Generelt set lever Grønlands lovgivning op til de internationale forventninger til Grønland om beskyttelse
og fremme af børns sundhed og velfærd. Udfordringen er lovgivningens praktiske gennemførelse og
håndhævelse. Der er dog eksempler, hvor Grønland kunne overveje at styrke sin indsats, herunder
forælders ret til dagpenge under en længere forældreorlov ligesom det er usikker om forældre har ret til at
passe deres alvorligt syge barn med mulighed for dagpenge. Derimod er Grønland mere på kant med
intentionerne i børnekonventionen, når man ikke har opdateret sin markedsføringslov, og når beskyttelsen
af børns sundhed og velfærd kun i begrænset omfang er omfattet af Grønlands miljøindsatser.

7.

Uddannelse, fritid og kulturelle aktiviteter

Børnekonventionens artikel 28, 29 og 31 omhandler børns ret til uddannelse, fritid og kulturelle aktiviteter,
der blandt andet udvikler barnets evne til at tage del i et demokratisk samfund.
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Se bemærkninger til forslaget § 44.
Grønland må antages i henhold til POP protokollen fra 1998 (Protocol to the 1979 Convention On Long-Range Transboundary Air
Pollution On Persistent Organic Pollutants), artikel 3 at være forpligtet til håndtere PCP og tilsvarende stoffer på en miljømæssig
forsvarlig måde, ligesom der bør fastsættes grænseværdier. POP protokollen antages ligeledes at gælde for Grønland, da Danmark,
ikke ses at have taget forbehold for Grønland ved ratificeringen. Håndteringen af PCB er yderst aktuel grundet nedrivningen af de
mange gamle boligblokke og deres forfald i øvrigt.
105
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Børnekonventionens bestemmelser suppleres af andre internationale instrumenter som ICESCR, ILO 169,
FNs Deklaration om oprindelige folk mv. UNESCO har endvidere til formål blandt andet at udstikke
internationale retningslinjer på uddannelsesområdet men også i forhold til kultur.106 De forskellige
komiteer under konventionerne har ligeledes lavet fortolkningsbidrag til forståelsen af bestemmelserne.107

7.1.

Generelle bemærkninger om barnets ret til uddannelse, fritid og kulturelle
aktiviteter

Lovgivningen for det grønlandske uddannelsesområde fra førskole og til ungdomsuddannelserne er, som
nævnt ovenfor, blevet revideret gennem de seneste år. Gennemgangen af lovgivningen, som i dette afsnit
ikke omhandler de generelle principper som ret til at blive hørt mv., viser, at alle i princippet har ret til
uddannelse, uanset om man bor i bygd, mindre eller større byer. Herudover er der igangsat en række
initiativer, eksempelvis uddannelsesstrategien 2012, der har til formål at højne det grønlandske
uddannelsessystem som helhed. Der er således en politisk konsensus om, at uddannelse for alle er
fundamentalt for Grønlands udvikling.
Et centralt element i retten til uddannelse er, ifølge børnekomiteen ikke alene adgangen til uddannelse
men også kvaliteten heraf. Det er på det sidste punkt, at der umiddelbart er de største udfordringer,
navnlig i forhold til bygdeskolerne og i de mindre byer. Dette kan betyde, at unge fra disse områder vil få
særdeles svært ved at begå sig senere.108
Dette er sjældent let at håndtere gennem lovgivningen, og det kræver både menneskelige og økonomiske
ressourcer. Det ligger uden for denne opgave at vurdere om, hvorvidt der er afsat de nødvendige
ressourcer eller om der er grundlæggende strukturelle problemer mv., der direkte eller indirekte kan
påvirke retten til uddannelse. Det må blot konstateres, at alle er enige om, at der er udfordringer i forhold
til kvaliteten, og at der gennem tid er afsat ressourcer til dette og udstukket forskellige strategier, hvilket er
essentielt i forhold til Grønlands efterlevelse af sine internationale forpligtelser.
I forhold til adgangen til at retten til fritid og deltagelse i kultur er der flere lag. For det første skal barnet
have ret til at hvile. Dette skal ses i forhold til uddannelse, arbejde elle andre aktiviteter, der kan medføre
at barnet ikke får lejlighed til at restituere sig elle bruge tid på sig selv efter eget valg.
De grønlandske arbejdsmiljøregler for unge er i den sammenhæng essentielle, ligesom lovgivningen om
førskole, folkeskole og ungdomsuddannelser.
For det andet er det vigtigt, at barnet har mulighed for at realisere og aktivere sig selv i fritiden på den
måde, barnet selv ønsker. Her sætter eksempelvis Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur106

Se blandt andet UNESCO Guidelines on Language and Education, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf
eller UNESCO Guidelines on intercultural Education , http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf.
107
Se blandt andet komiteen under ICESCR Generelle Kommentar nr. 5 om the rights of persons with disabilities, den Generelle
Kommentar nr. 11 om the right to education eller den Generelle Kommentar nr. 21 om the right of everyone to take part in
cultural life. Komiteen under Handicapkonventionen har omtalt rettighederne sin Generelle Kommentar nr. 2 om accessibility
mens børnekonventionens komite har udsendt den Generelle Kommentar nr. 9 om the rights of children with disabilities, nr. 11 om
Indigenous children and their rights under the Convention og nr. 17 om the right of the child to rest, leisure, play, recreational
activities, cultural life and the arts.
108
Ifølge evalueringen af Atuarfitsialak i november 2010 var implementeringen af folkeskoleforordningen ikke fuldt udbredt i
bygder og yderdistrikter. Børn- og ungestrategien 2011 sætter fokus på yderdistrikter- og bygder. Uddannelsesstrategien 2012
adresserer også disse områder.
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og fritidsvirksomhed rammerne for sådanne aktiviteter, der i det væsentligste udmøntes gennem
kommunernes arbejde. Det er gennemgående vigtigt, at barnets ret til hvile og fritid tager udgangspunkt i,
hvad der passende for barnets alder og udvikling. Hvis barnet har særlige behov, må det eksempelvis være
sådanne fritids- og kulturelle muligheder stillet til rådighed som er passende for barnet.
Det er også vigtigt at barnets adgang til at udfolde sig kulturelt sker med udgangspunkt i barnets ønsker og
behov, og det ikke bliver dikteret barnet, hvad det skal deltage i. Kultur opstår i et samfund og ofte lokalt og
ikke som et statsstyret initiativ. Barnet skal derfor have ret til at være en del af den kultur, der opstår i
forskellige lokale sammenhænge.
Overordnet set er rammerne i Grønland for børn ret til fritid og deltagelse i kultur på plads. Der ydes støtte
på forskellig vis, og alle kommuner har fritid- og kulturaktiviteter som en del af deres visioner og politikker
både for byer, bygder og bosteder, hvor børn og unge er en målgruppe, og det skal ske i deres øjenhøjde.
Problemet opstår igen, at jo længere man kommer væk fra de større byer, jo større risiko for, at kvaliteten
af eller adgangen til udbud falder. Eksempelvis kan adgangen til Internet have konsekvenser for deltagelse i
kulturelle aktiviteter, ligesom folkebibliotekerne (og skolebibliotekerne) kan have begrænsede tilbud.
Hvis mulighederne og ressourcerne er begrænsede risikerer de grupper af børn, der i forvejen er sårbare,
som eksempelvis børn med særlige behov, at blive stillet endnu ringere, hvilket i så fald marginaliserer dem
ydereligere. Umiddelbart, ses der ikke at være lavet undersøgelser af, hvor stor en gruppe af børn og unge
med andet end vidtgående handicaps eller der har særlige behov, der lever uden for hovedbyerne.

7.2.

Konkrete eksempler om barnets ret til uddannelse.

Formålet med uddannelse
Ifølge børnekonventionens artikel 29 er formålet med uddannelse af børn og unge at:
”…udvikle respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder…
udvikle respekt for barnets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier, og for de
nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat, og i landet, hvorfra barnet oprindeligt
stammer og for kulturer, der adskiller sig fra barnets egen kultur; …forberede barnet til et
ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og
venskab mellem alle folk, etniske, nationale og religiøse grupper og personer, som tilhører
urbefolkninger; …udvikle respekt for det naturlige miljø…”(børnekonventionens artikel 29).109
Ved en sammenligning af formålsbestemmelserne i lovgivningen for den gymnasiale uddannelse110 og de
erhvervsmæssige uddannelser111, bemærkes det, at der er væsentlig forskel i forhold til, hvilke mål man
opstiller udover de rent faglige kompetencer.
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Se komiteens Generelle Kommentar nr. 1 om the Aims of Education.
Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse.
111
Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
110
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Erhvervsuddannelsesloven har alene en henvisning til, at målet er at motivere unge til at tage en
uddannelse og give unge en uddannelse, der både giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, bidrager
til deres personlige udvikling samt til deres forståelse af samfundet og dets udvikling.
Dette er ikke et formål, der lægger op til børnekonventionens intentioner, og det burde skabe en debat, om
det ikke også i forhold til erhvervsuddannelserne er relevant at sikre konventionens bestemmelser henset
til, at der på disse også er børn og unge under 18 år.
I bemærkningerne til folkeskoleloven henvises til, at den udover de mere traditionelle færdigheder har ”en
mere langsigtet evaluering i form af livsduelighed, som knytter sig til ønsket om at give eleverne afsæt til et
meningsfuldt, hæderligt og værdigt liv som menneske blandt mennesker.” Når principper alene fremgår af
folkeskoleloven, men ikke de andre kan det udlægges som om, at principperne i børnekonventionens
artikel 29 alene sigter på grunduddannelse og ikke ungdomsuddannelserne. Det er der ikke umiddelbart
grundlag for at antage.
Børn med særlige behov
Førskoleloven og folkeskoleloven indeholder en henvisning til behovet for at sikre at børn om med særlige
behov får den samme uddannelse som alle andre. Således pointeres det blandt andet, at der skal ske
registrering i børnemappe om børns særlige behov allerede på førskoletidspunktet, ligesom der i
førskoleloven er flere redskaber i forhold til børn med særlige behov.
Folkeskoleloven indeholder henvisninger til handleplaner, således at der kan tages hånd om børn med
særlige behov, herunder sikre at eventuelle målsætninger for den enkelte også nås eventuelt med støtte
eller hjælpemidler. Organisationen og lærerkompetencerne må antages at kunne inddrage børn med
særlige behov i folkeskolen. Det bemærkes dog, at handleplaner primært har sigte på barnets traditionelle
fagstandpunkter og sociale kompetencer, men at det ikke ses at fremgå om handleplanerne også har sigte
på at få børn med særlige behov klædt på til andet end den traditionelle uddannelse.
I folkeskolen er deltagelse i demokratiske processer, eksempelvis elevrådet, en vigtig del af tiden i
folkeskolen. Endvidere bemærkes det, at skolebibliotekerne skal understøtte folkeskolens formål, men
samtidigt henvises til at den nærmere regulering af det biblioteksfaglige arbejde sker gennem den
lovgivning, der fastlægger reglerne om biblioteksvæsenet. Denne lovgivning består i dag af
landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 12. maj
2005 om biblioteksvæsen. Så selvom det biblioteksfaglige arbejde først og fremmest forstås som spørgsmål
i relation til samlinger i form af bøger m.m., audiovisuelle materialer, undervisningsmidler i elektronisk
form, interaktive medier og andre biblioteksegnede materialer, så er det usikkert om folkeskoler i hele
landet, bygder, vil have materialer der understøtter børn med særlige behov.
Efter folkeskolen vil unge kunne fortsætte på ungdomsuddannelserne. De unge vil ikke sjældent være
omkring de ca. 16-17 år. Gymnasieloven indeholder mulighed for særlige forløb og støttende
foranstaltninger, ligesom unge med et handicap kan få forlænget deres forløb.
Derimod indeholder lov om erhvervsuddannelser ingen bemærkninger om hjælp til unge med særlige
behov. Det er muligt ved undervisningens tilrettelæggelse at tage hensyn til elevernes situation og
tilstræbes den differentiering af undervisningen, som en hensyntagen til elevernes forudsætninger og
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interesser tilsiger.112 Men heri ligger ifølge bemærkningerne ikke, at man kan tage hensyn til elevens
særlige behov og eventuelt gøre det muligt for eleven at forlænge færdiggørelsen.
Af bemærkningerne til lovens § 16 om betaling for undervisningsmaterialer understreges det tillige, at det
ikke påhviler skolen at stille særlige undervisningsmaterialer i form af eksempelvis specielle hjælpemidler
som følge af et handicap til rådighed. Sådanne særlige materialer er personlige hjælpemidler og ikke
almindelige undervisningsmaterialer, som finansieres fra anden side. Ifølge bemærkningerne vil det typisk
være reguleret af det social- eller sundhedsretlige område.
Endelig bemærkes det, at oplægget til brancheskolernes resultatkontrakter i lovens § 30, stk. 2 ikke
henviser til evnen til at rumme elever med særlige behov, hvilket ellers synes at være et oplagt parameter.
Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser mv. kan opfattes som værende på kant med børnekonventionen
bestemmelser om retten til uddannelse, idet den ikke i tilstrækkelig tager hensyn til unge med særlige
behov, men nok snarere i sin formulering stiller hindringer op for den unge, hvorved dennes adgang til
uddannelse bliver sværere sammenlignet med andre unge uden sådanne behov.

7.3.

Konkrete eksempler om barnets ret til hvile og deltagelse i kulturelle aktiviteter.

Adgang til klagemekanismer i tilfælde af at barnet er blevet nægtet adgang til deltagelse i kulturelle
aktiviteter.
I sin Generelle Kommentar til retten til hvile og deltagelse i kulturelle aktiviteter anfører komiteen under
børnekonventionen, at staterne skal sørge for at:
” …legislation is required to guarantee access for every child, without discrimination on any
ground, to all recreational, cultural and artistic environments, including public and private
spaces, natural spaces, parks, playgrounds, sporting venues, museums, cinemas, libraries,
theatres, as well as to cultural activities, services and events.
…
Independent, effective, safe and accessible mechanisms must be in place for children to make
complaints and seek redress if their rights under article 31 are violated. Children need to know
who they can complain to and how (what procedure) to do so…”113
Børn og unge bliver dagligt genstand for beslutninger om deres rettigheder i forhold til deltagelse i
kulturelle aktiviteter. Det kan være deltagelse i arrangementer; foreningsliv og idrætsaktiviteter; når de går
i byen med deres venner; eller på deres arbejds-/elevplads.
De kan således også blive udsat for forskelsbehandling på grund af et handicap; køn, etnicitet, tro mv. Er
det en offentlig myndighed, der har truffet en afgørelse, der direkte eller indirekte diskriminere den unge,
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Lovens § 20.
Se afsnit VIII i den Generelle Kommentar nr. 17 om the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life
and the arts.
113
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kan ombudsmanden behandle en sådan klage. Men er det en privat person/forening eller organisation er
der ingen klagemekanisme ud over domstolene.
Derudover ses der ikke at være noget generelt forbud i Grønland mod forskelsbehandling på grundlag af
handicap på samme vis som i Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder.
Lov nr. 289 af 9. juni 1971 forbyder forskelsbehandling på grund af race (sat i kraft for Grønland den 4.
februar 1972) og kriminalloven forbyder i § 100 diskrimination. Kriminalloven forbyder, at en person med
forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe
af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske
oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Begge disse regelsæt indeholder dog ikke regler om
kompensation i tilfælde af forskelsbehandling (i særligt grove tilfælde vil en sådan diskrimination kunne
omfattes af begrebet tort og erstatning i medfør af erstatningsansvarsloven).
Uanset disse regler er børn og unge i risiko for at blive udsat for forskelsbehandling, der enten ikke kan
sanktioneres (eksempelvis på grund af handicap), eller hvor der ikke er anden klagemekanisme end politi
eller domstole. Dette synes at være på kant med Grønlands internationale forpligtelser.
Sikker brug af Internet og digitale medier
Komiteen under børnekonventionen har i den føromtalte Generelle Kommentar også forholdt sig til statens
forpligtelse til at udstikke retningslinjer for sikker færden på Internet. Sådanne tiltag omfatter blandt andet:
“…These should include action to empower and inform children to enable them to act safely
online, to become confident and responsible citizens of digital environments and to report
abuse or inappropriate activity when it is encountered…”
Der ses ikke at være vedtaget strategier eller politikker på området. Eksempelvis omtaler Børn – og
Ungestrategien ikke Internet-adfærd, uanset at mobning er et fokusområde. Det selvstyreejede Tele
Post har heller ikke offentliggjort noget om emnet på sin hjemmeside – selvom Tele er den største
udbyder af Internet. Den eneste myndighed, der virker for Grønland og som oplyser om
Internetadfærd og forebyggelse, er således Datatilsynet i Danmark men det sker alene på dansk.
Den manglende strategi og fraværet af informationer om pligter og rettigheder rettet mod børn og
unge må antages at bidrage til en ufuldstændig implementering af børnekonventionens artikel 31.

7.4.

Konklusion

Den grønlandske lovgivning, startegier og politikker, nationale og lokale, tilstræber alle at give
mulighed for at alle til at få uddannelse, og helst af en høj kvalitet, samt respektere barnets ret til
hvile og adgang et varieret udbud af kulturelle tilbud. Men ressourcebegrænsninger og de
geografiske udfordringer kan medvirke til at hindre, at Grønland i praksis efterlever sine
internationale forpligter.
Efter en gennemgang af primært social-, sundhed-, uddannelse- og fritidsområdet er der dog også
områder, hvor Grønland må overveje sin lovgivning og strategier. Således synes
Erhvervsuddannelsesloven ikke helt at afspejle børnekonventionens intentioner, og loven synes
heller ikke at fremme inklusion af unge med særlige behov på brancheskolerne.
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Børn og Unge synes heller ikke at være tilstrækkeligt beskyttet mod forskelsbehandling i forhold til
deres fritidsaktiviteter af forskellig karakter, og deres adgang til at klage er begrænset til domstolene,
hvilket hverken må antages at være hensigtsmæssigt eller i tråd med Grønlands forpligtelser.
Endelig kan det overraske at der ikke i Grønland findes retningslinjer om eller indsatser fra
myndigheder for at fremme god adfærd på Internettet, men at børn og unge er henvist til at søge
oplysninger hos Datatilsynet. Med Grønlands spredte befolkning er Internet essentiel og rummer
mange muligheder (eksempelvis for børn og unge, herunder også personer med handicap, til at
møde jævnaldrene, men som for personer med handicap, der ikke på anden vis kan komme kontakt
med myndigheder mv.), men også udfordringer, der kræver oplysning og regulering.

8.

Specielle beskyttelsesforanstaltninger

Børnekonventionens
indeholder
en
række
artikler,
der
alle
omhandler
specielle
114
beskyttelsesforanstaltninger i forhold til børn. Artikel 30 omhandler børn af en urbefolkning; artikel 3236 vedrører børn, der kan være sårbare overfor seksuel udnyttelse og misbrug; artikel 37 og 40 omhandler
unge, der er anbragt, frihedsberøvet eller i øvrigt part i en kriminalsag. Endelig omhandler artikel 39
spørgsmål om resocialisering af et barn, der har været ude for overgreb på fysiske og psykiske integritet.
Nogle af bestemmelserne vil ikke blive omtalt her, idet de ikke relevante i den grønlandske kontekst så som
beskyttelse af flygtningebørn og børn i væbnede konflikter
Alle bestemmelser kan også findes i forskellige variationer i andre konventioner så som EHCR; ICCPR; CAT
ILO 169 og FN deklaration om oprindelige folk. De forskellige monitorerende organer under de forskellige
konventioner har udsendt en række retningslinjer, men i nærværende kapitel vil det primært være
komiteen under børnekonventionens generelle bemærkninger, der vil blive omtalt.115
Komiteen under børnekonventionen udsendte i 2007 sin Generelle Kommentar nr. 10 om Children’s rights
in juvenile justice. Heraf fremgår det, at en deltagerstat gennem sin nationale politik bør adressere
forebyggelse; regler inden og uden for kriminalretsplejen; have fastsat en kriminel lavalder, og at børn
under 18 år der har begået kriminalitet men over den kriminelle lavalder, bliver behandlet efter reglerne
for unge kriminelle selvom de i mellemtiden fylder 18 år116; retsgarantier for en retfærdig rettergang, der
tager højde for barnets perspektiv og de generelle principper; foranstaltninger, der tager højde for barnet,
og institutioner for børn hvor foranstaltningen kan afsones; regler og alternative
tilbageholdelsesmuligheder, når barnet er beskyldt for en kriminalretlig overtrædelse; en effektiv
organisation af ungdomskriminalretsplejen; informationsprogrammer og træning af alle, der er involveret i
arbejdet med unge kriminelle, samt dataindsamling, evaluering og forskning.117
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Hvilket, komiteen under børnekonventionen og andre internationale organer mener, må omfatte Inughuit børn.
Der er tillige lavet en række internationale retningslinjer for unge i kriminalretsplejen, eksempelvis FNs Standard Minimum Rules
for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules; FNs Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh
Guidelines) og FNs Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules).
116
Den anbefalede nedre grænse er 14-16 år
117
Denne Generelle Kommentar suppleres af den Generelle Kommentar nr. 8 om The right of the child to protection from corporal
punishment and other cruelor degrading forms of punishment
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8.1.

Generelle Bemærkninger

Med reformen af den grønlandske kriminalretspleje og kriminallov, der trådte i kraft i 2010 og de
efterfølgende ændringer118 fik Grønland en mere tidsvarende lovgivning, der på alle væsentlige område
tager højde for barnets perspektiv i forbindelse med kriminalsager, når denne er mistænkt, sigtet eller
tiltalt ved en kriminalretlig forfølgelse af et barn over 15 år. Beskyttelsen af unge i forbindelse med
retsforfølgelse suppleres også af presseetiske retningslinjer. Domstolene i Grønland har sjældent henvist til
børnekonventionen i behandlingen af kriminalsager.
I K158/11 var en mindreårig tiltalt for en meget grov lovovertrædelse. Forsvareren ønskede
referatforbud fra hovedforhandlingen under henvisning til sagens alvorlige og tragiske
betydning for den tiltalte. Landsretten fandt, ”at udgangspunktet i kriminalretsplejen er
offentlighed og fri adgang til, at referere fra hovedforhandlingen. Det af forsvareren anførte
findes ikke at kunne medføre, at hensynet til samfundets interesse i, at der kan refereres fra
hovedforhandlingen må vige for hensynet til tiltalte. Retten har herved lagt vægt på grovheden
af det påtalte forhold. Retten har endvidere lagt vægt på at tiltalte, der kun er … år, af
anklagemyndigheden er påstået idømt anstaltsanbringelse, hvilket kun når særlige
omstændigheder gør det påkrævet, kan anvendes jf. kriminallovens § 146, stk. 2. Ikke kun det
grønlandske samfund, men tillige det danske og det internationale samfund har interesse
blandt andet i, at kunne følge hvorledes reglerne i FN’s børnekonvention administreres.”
I anden sag om tilbageholdelse af en ung lovovertræder blev der ikke henvist til konventionen af
landretten, selvom det kunne have relevant:119
”Som det også er fastslået i landsrettens beslutning er udgangspunktet i sager med unge
lovovertrædere, at tilbageholdelse i anstalt kun bør ske rent undtagelsesvis, idet
tilbageholdelse i disse tilfælde bør ske i surrogat på en sikret institution i medfør af
retsplejelovens § 361, stk. 2, nr. 3.
Henset til, at der ikke fremgår nogen tilkendegivelse af om, og i givet fald hvornår, der vil
være en sikret institutionsplads, og da der ikke foreligger oplysning om Narsaq
Børnehjems sikring, findes der fortsat at være grundlag for at tilbageholde i anstalt.
Herefter stadfæstes kredsrettens beslutning, dog således at fristen for tilbageholdelse
fastsættes til udløb ..., idet sigtede dog kan overføres til sikret institution straks, hvis det
måtte være muligt inden fristens udløb.“120
Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område, der også
finder anvendelse på unge kriminelle, har blandt andet til formål at sikre, at muligheden for
surrogattilbageholdelse af børn på institutioner forbedres for at undgå, at børn skal opholde sig på
anstalter sammen med voksne kriminelle. I april 2014 åbnede Naalakkersuisoq i øvrigt en længe ønsket
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Se eksempelvis forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til lov om ændring af kriminallov
for Grønland og retsplejelov for Grønland (Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og
videoafhøring af børn m.v.), der blev vedtaget af Inatsisartut på forårssamlingen 2014
119
Grønlands Landsrets beslutning i sagen K113/10
120
Se også landsrettens beslutning i K159/10
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institution i Sisimiut, hvor man kan anbringe tilbageholdte og dømte unge kriminelle mellem 15-18 år, med
i alt 8 pladser fordelt på 4 pladser i en åben afdeling og 4 pladser i sikret afdeling.
Den helt store udfordring er dog lovgivningens faktiske implementering. Et eksempel er brugen af uerfarne
– ikke juridisk uddannede – forsvarer, der ikke har adgang til litteratur, afgørelser, vejledning mv., navnlig
fordi den i retsplejeloven omtalte landsforsvarer endnu ikke er identificeret.121
I andre tilfælde er det hændt, at unge er blevet placeret under isolationslignede forhold i en anstalt under
sin tilbageholdelse, fordi der ikke har været plads andre steder, og man ikke ønskede placere
vedkommende med voksne.122 Isolation af unge er ikke som sådan forbudt, men kun under helt
ekstraordinære omstændigheder.123Det hænder også, at der er uklarhed om, hvilken opgave de forskellige
myndigheder har i forbindelse med retsforfølgelsen.
I K180/11 tog landsretten stilling til hvorvidt en dom skulle hjemvises til kredsretten, fordi der
ikke var hjemmel til den i dommen fastsatte foranstaltning overfor en ung under 18 år.
Landsretten besluttede sig for at hjemvise sagen. I sine præmisser fremhævede landsretten
hvilket grundlag, der bør fremskaffes ved bedømmelsen af sager med unge lovovertrædere.
Landsretten fremhævede navnlig, at forinden fastsættelse af foranstaltning bør der indhentes
en uddybende udtalelse fra kommunen, der skal opfordres til at fremlægge kommunens
handleplaner for den tiltalte. Indhentelse af disse oplysninger kan endvidere ske ved, at
tiltaltes sagsbehandler afhøres mere præcist end sket om de tiltag kommunen har iværksat.
Retten burde således ikke lade sig nøje med den forklaring, som kommunens repræsentant
afgav i retten om, at tiltalte blot meddelte, at han ikke ønskede at samarbejde. En meget
kortfattede udtalelse fra kommunen var derfor utilstrækkelig, ligesom sagsbehandleren fra
kommunen burde indkaldes med henblik på at afgive en nærmere redegørelse om de tiltag der
tidligere havde været foretaget overfor den unge. Endelig burde der rekvireres en egentlig
personundersøgelse fra kriminalforsorgen.
Uden for kriminalretsplejen er netop Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden
for det sociale område en forbedring af børns rettigheder, ligesom forebyggelseselementer er indeholdt i
reglerne og hjælp til børn og unge.
Når den unge ikke er den mistænkte, sigtede mv. men den forurettede skal staten sikre, at personen får
støtte. Igen er reglerne om støtte til børn og unge væsentlige. Retsplejelovens § 333 om bistand til en
forurettet gør det muligt at beskikke bistandsbisidder til en forurettet i grovere sager om personfaglig
kriminalitet, og hvis den forurettede er under 15 år har denne krav på en bisidder ved visse
seksualforbrydelser. Desuden vil den forurettede kunne få erstatning gennem voldsoffererstatningsloven.
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Se retsplejelov for Grønland, lov nr. 305 af 30. april 2008, § 70.
Se Report to the Government of Denmark on the visit to Greenland carried out by the European Committee for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), from 25 to 27 September 2012, paragraf 30.
123
I en kendelse, gengivet i U1999.1415H, bemærker Højesteret, at isolation ”kun bør bringes i anvendelse over for unge under 18
år, såfremt der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, herunder
karakteren af den forbrydelse, de kærende var sigtet for, og det forhold, at de erkendte sig skyldige, finder Højesteret, at der ikke
forelå sådanne helt ekstraordinære omstændigheder…”
122
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Den grønlandske lovgivning indeholder også forbud mod de forskellige former for udnyttelse af børn (der
medfører kriminalretlig forfølgelse). Udnyttelse på arbejdsmarkedet er forbudt i form af grænser for, hvor
meget børn må arbejde. Reglerne herfor er fastsat i arbejdsmiljøloven for Grønland og bekendtgørelsen om
unges arbejde i Grønland.124
Den grønlandske befolkning består altovervejende af personer med Inuit oprindelse. Spørgsmålet er derfor
hvilken betydning ILO 169 og FNs deklaration for oprindelige folk har i forhold til beskyttelsen af særlige
udsatte grupper. Det er ikke denne gennemgangs hensigt at vurdere dette, men derimod blot konstatere,
at internationale monitorerende organer under FN konventionerne har bemærket, at Inughuit børn tilhører
en sådan gruppe. Danmark (og dermed også Grønland) tilskyndes derfor til at træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at Inughuit-børn kan udøve deres ret til at vokse op i et sikkert kulturelt miljø,
bevare og udvikle deres identitet og anvende deres eget sprog uden at blive diskvalificeret og diskrimineret.
Grønland har indtil videre ikke efterlevet denne opfordring i lovgivning eller politikker udtrykkeligt, og det
må derfor antages at Grønland også i fremtiden vil blive opfordret til at redegøre for dette.125

8.2.

Konkrete eksempler i forhold til barnets rettigheder i forbindelse med en
kriminalretlig forfølgelse

Ungdomsdomstole
Det anbefales under børnekonventionen, at der etableres ungdomsdomstole, eller at dommere med særlig
ekspertise behandler sager med unge (potentielle) kriminelle.
Grønland har på mange måder videreført et dansk retssystem tilpasset grønlandske forhold. Det giver
mening, men navnlig henset til, at kredsretsniveauet er præget af ikke-juridisk uddannede dommere,
forsvarer og anklagere er der en vis risiko for at de særlige hensyn, der netop skal være i
ungdomsretsplejen ikke slår igennem i tilstrækkelig grad.
Den ovennævnte afgørelse i sagen K180/11 kan ses som udtryk for dette. Det er ikke nødvendigt med en
egentlig ændring af retsplejeloven for, at retten kan bruge særligt uddannede dommere, men for at
kredsretten kan beskikke særlige forsvarer, er der behov for bedre uddannelse af forsvarerne men også
hjemmel til, at kredsretten kan fravælge andre forsvarer eller kræve, at den valgte forsvarer skal have
gennemgået særlige kurser. Udfordringen på forsvarersiden er, at der ikke nødvendigvis er tilstrækkelig
med forsvarere lokalt i tilfælde af, at flere unge bliver sigtet samtidigt.
Tilbageholdelse af unge
I observationerne til den seneste periodiske rapportering under børnekonventionen anbefalede komiteen
Danmark, at retsplejeloven tydeligt skulle fastlægge betingelserne for tilbageholdelse, og at den så vidt
muligt begrænser varigheden af tilbageholdelsen og forbyder isolationstilbageholdelse af personer under
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Bekendtgørelse nr. 1347 af 15. december 2005 om unges arbejde i Grønland
Børne- og Ungestrategien åbner mulighed for at undersøgelser blandt bør kunne bidrage til forståelse af for eksempel kulturel
tilknytnings betydning for trivsel. Kulturforståelse er også et vigtigt element i folkeskoleloven, der også forudsætter at man tager
udgangspunkt i elevens egen kultur.
125
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18 år. Endvidere tilskyndes Danmark til at træffe effektive og øjeblikkelige foranstaltninger til at sikre, at
børn ikke tilbageholdes sammen med voksne.
Alle bemærkninger kan også henføres til grønlandske forhold. Der er ikke i Grønland offentliggjorte
statistikker for, hvor længe unge sidder tilbageholdt, eller hvor udbredt isolation er. Derimod er der indført
regler i 2010 retsplejeloven, modsat den tidligere, om isolation, således at unge under 18 år alene kan
tilbageholdes i isolation i 2 uger ad gangen, og som det klare udgangspunkt alene i højest 8 uger, og alene i
helt ekstraordinære tilfælde, jf. retsplejelovens §§ 373-375.
Dette er klar forbedring, selvom tilbageholdelse i isolation helt burde undgås, og man burde i det mindste
offentliggøre tal for, hvor ofte det sker.
De manglende data kan anses for at være en mangelfuld gennemførelse af konventionen, idet det påvirker
muligheden for at adresse eventuelle mangler og danne et grundlag for korrektioner.126Det bemærkes
også, at årsberetningen for kriminalforsorgen i Grønland ikke indeholder tal om unge på institutionerne
(muligvis fordi ikke er nogen anbragte i medfør af kriminalretsplejen eller kriminalloven).

8.3.

Konkrete eksempler i forhold til barnets rettigheder i forbindelse med afsoning

Regler for afsoningen
Unge (alderen 15-17 år), der anbringes i en institution under kriminalforsorgen i Grønland, er omfattet af
Bekendtgørelse nr. 1172 af 7. december 2009 om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i
kriminalforsorgens institutioner.127 Denne regulerer, hvor den unge bør placeres; hvem denne bør have
kontakt med under anbringelsen og hvordan, mulighed for fri luft; mulighed for etablering af et særligt
behandlingsprogram for eksempel i form af undervisnings- eller aktiveringstilbud for den pågældende og
udgang i videre omfang, end i udgangsbekendtgørelse, hvis det er formålstjenstligt. Herudover er den unge
omfattet af de almindelige regler for indsatte, som besøg og medindflydelse.
Det
bemærkes
i
den
sammenhæng,
at
hverken
besøgsbekendtgørelsen
eller
128
medindflydelsesbekendtgørelse adresserer unges særlige stilling. Uanset at reglerne svarer til de danske
regler, synes dette ikke at være i overensstemmelse med intentionerne i børnekonventionen henset til at
unge stadig anbringes eller afsoner sammen med voksne.
Derimod er der egentlige retningslinjer, hvis den unge tilbageholdes i surrogat på en institution, hvor
Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat
særlige begrænsninger i medfør af retsplejeloven ved domstolsafgørelse.
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Se Generelle Kommentar nr. 10 om Children’s rights in juvenile justice, paragraf 98.
Se også retsplejelovens §§ 197 og 200-230 der regulere afsoningsforhold.
128
Se henholdsvis Bekendtgørelse nr. 1174 af 7. december 2009 om adgangen til besøg i kriminalforsorgens institutioner og
Bekendtgørelse nr. 1154 af 7. december 2009 om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner
127
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Anbringelse af unge i enrum under anbringelse
En ung, der er anbragt på institution under kriminalforsorgen, kan blive yderligere tilbageholdt, hvis denne
begår et brud på regler gældende for institutionen mv. Der kan være tale om kortvarige midlertidige
enrumsophold eller længere og i visse tilfælde anbringelse i sikringscelle. Der er med en enkelt undtagelse
ikke særlige regler for unge. Nogle af indgrebene kan påklages administrativt, andre kan indbringes for
kredsretten.
Hvis der sker tilbageholdelse som led i magtanvendelse inden for det sociale område, kan det kun ske som
led i en fastholdelse, men ikke som en frihedsberøvelse, der er defineret som tilbageholdelse bag en lukket
dør. Herudover opereres med en lukning af en afdeling, hvor personer kan komme ind men ikke ud. Der
kan således ikke ske frihedsberøvelse i et lokale bag en låst dør af en ung under dennes ophold på en
institution.129Dette er væsentlig præcisering i forhold til den usikkerhed der tidligere har været om
reglerne.

8.4.

Konkrete eksempler i forhold til barnets rettigheder som forurettede

Adgang til støtteordninger
Komiteen under børnekonventionen udtalte i sin Generelle Kommentar nr. 13 om The right of the child to
freedom from all forms of violence at:
“…
The Committee strongly recommends that all States parties develop safe, well-publicized,
confidential and accessible support mechanisms for children, their representatives and others
to report violence against children, including through the use of 24-hour toll-free hotlines and
other ICTs.
…”
Grønland har ikke en sådan landsdækkende 24 timer telefon-hotline, men alene en Børne- og ungetelefon
(134) med begrænset telefontid, nogle chat- og sms-ordninger130og nogle mere specifikke temaordninger.
Selvom der er flere forskellige løsninger, så det nødvendigt med en samlet løsning, der også tager højde for
børn med handicap, der måske ikke kan anvende de tilbudte muligheder. Det er Grønlands pligt at sikre
disse muligheder enten direkte eller gennem civilsamfundsaktører.

8.5.

Konklusion

Grønland har også på området for specielle beskyttelsesforanstaltninger gennem de seneste år oplevet en
forbedring, hvilket betyder, at lovgivningen på de væsentligste områder er i overensstemmelse med
Grønlands internationale forpligtelser. Det bemærkes dog, at Grønland fortsat vil blive udsat for kritik som
129
130

Se også Grundlovens § 71 (frihedsberøvelse), hvorved frihedsberøvelse alene kan foretages med hjemmel i lov.
Se http://mio.gl/?page_id=1369&lang=da – for en komplet liste
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følge af, at man ikke anerkender, at Inughuit børn kan have særlige behov for at få deres kultur mv.
beskyttet og fremmet.
Derudover bør Grønland overveje at etablere en landsdækkende hotline-ordning mv. for børn og unge.
I forhold til retsplejeområdet kan der tages nogle initiativer der vil være i bedre tråd med Grønlands
internationale forpligtelser, så som etablering af ungdomsdomstole eller lignende; yderligere
begrænsninger i brugen af isolation; bedre statistikker på unge på kriminalområdet og tiltag til at sikre at
unge også har medindflydelse, hvis de er anbragt på institutioner under kriminalforsorgen. Grønland er dog
i denne sammenhæng afhængig af en dialog med danske myndigheder.

9.

Ratificering af internationale menneskerettighedsinstrumenter

9.1.

Ratificeringsprocessen

Det er som udgangspunkt Danmark, der ratificerer internationale konventioner, men det er ikke alle
konventioner, der gælder for Grønland, fordi de ikke er sat i kraft for Grønland ved Danmarks ratificering.
Derimod tages der et territorialt forbehold for Grønland, indtil Inatsisartut har besluttet om konventionen
skal gælde.131 Grønland kan ikke selv indgå folkeretlige traktater, når disse skal forhandles inden for en
mellemfolkelig organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem, jf. Selvstyreloven § 12, stk. 4, hvilket
er tilfældet for menneskeretlige konventioner.
Det synes at være uklart om en konvention kan sættes i kraft alene for Grønland, men ikke resten af
Kongeriget, således at Grønland kunne blive førende inden for Kongeriget på de områder, der er hjemtaget
af Grønland.
Denne proces har til tider skabt en vis forvirring om, hvorvidt en konvention er sat i kraft for Grønland, på
grund af uklarheder om forbeholdet er ophævet eller aldrig er blevet taget. Det hænder også, at en
konvention bliver sat i kraft for Grønland, uagtet at Grønland ikke har givet bemyndigelse hertil.132
Oversigten over traktater, der gælder for Grønland, og som hidtil er ajourført af statsministeriet i
publikationen Grønlandsk Lovregister, synes også at være ufuldstændig når ikke alle konventioner nævnes
eller ikke konsekvent bliver opdateret.

9.2.

Konventioner ratificerede af Danmark og deres ikrafttræden for Grønland

Kernekonventionerne i forhold til barnets rettigheder er selvfølgelig Børnekonventionen, men også de
valgfrie protokoller til børnekonventionen vedrørende salg af børn, børneprostitution og
børnepornografi133 og beskyttelse af børn i militære konflikter.134
131

Udenrigsministeriet har udarbejdet retningslinjer for indgåelse af traktater, hvori fremgangsmåden (dog ikke opdateret som
følge
af
Selvstyrets
etablering)
er
beskrevet,
se
http://um.dk/da/politik-ogdiplomati/retsorden/traktater/vejledning%20vedroerende%20traktatindgaaelse/ (besøgt 21.juni 2013).
132
Hvilket skete for FN’s Handicapkonvention, som Inatsisartut efterfølgende på efterårssamlingen 2012 måtte give bemyndigelse
til skulle finde anvendelse for Grønland.
133
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,
child prostitution and child pornography
134
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
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Disse konventioner er sat i kraft for Grønland. Derimod har Danmark ikke tiltrådt protokollen om
individuelle klager til komiteen under børnekonvention, der netop har opnået det nødvendige antal af
ratifikationer, således at komiteen nu kan modtage klager fra børn i de lande, der har ratificeret
protokollen. Protokollen er således ikke sat i kraft for Grønland. De i denne gennemgang nævnte andre
kernekonventioner udgør selvfølgelig den internationale beskyttelsesramme og er alle sat i kraft for
Grønland, hvorfor Grønlands efterlevelse kan monitoreres af internationale organer.
Herudover er der en række konventioner, som kan være relevante for beskyttelsen af børn, men som
endnu ikke er sat i kraft for Grønland. Dette gælder eksempelvis FN-protokol af 15. november 2000 om
forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn og
Haagerkonferencens konvention af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse
og samarbejde vedrørende forældreansvar og beskyttelsesforanstaltninger i forhold til børn
(Haagerbørnebeskyttelseskonventionen).
Hertil kommer en række mere tekniske konventioner, som komiteen under børnekonventionen har rost
Danmark for at have tiltrådt, men som endnu ikke gælder for Grønland. Det drejer sig om Europarådets
konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug; Protokol om bekæmpelse
af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af FN’s konvention om
bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og Tillægsprotokol til konventionen om it-kriminalitet
vedrørende kriminalisering af handlinger af racistisk eller fremmedfjendsk karakter begået gennem edbsystemer.
Herudover er der en række andre konventioner, som Institut for Menneskerettigheder sammen med
Grønlands Råd for Menneskerettigheder i sin statusrapport for Grønland 2014, har anbefalet bør sættes i
kraft for Grønland.

9.3.

Konklusion

Generelt set er overblikket over hvilke konventioner, der er gældende i Grønland, uklart og vanskeligt at
manøvrere i, idet informationerne ligger på forskellige platforme, og der er således altid en mistanke om, at
billedet er fuldstændigt. Endvidere er der er en række konventioner, som Grønland snarest muligt bør
gennemgå for at vurdere konsekvenserne af deres gennemførelse, ligesom Grønland bør indgå en dialog
med den danske regering om tiltræden af andre konventioner med henblik på at sikre den bedste
internationale ramme for den nationale implementering.
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