
 

 

 

HØRINGSSVAR 

 

Gør en verden til forskel rødekors.dk 1 
 

 

Røde Kors 

Blegdamsvej 27 

2100 København Ø 

 

Tlf. 3525 9200 

info@rodekors.dk 

15. september 2014 

Til: 

Sendt pr. mail til jm@jm.dk 

Fra: 

Røde Kors 

 

 

Vedr. betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar i forhold til betænkningen. 

 

Røde Kors arbejder med udsatte børn og unge i vores nationale sociale aktiviteter og på asylcentre 

rundt om i landet, eksempelvis børnecentre for uledsagede børn, specialtilbud for mindreårige der 

ledsages af andre end deres forældre og opholdscentre for børnefamilier. Røde Kors har i alt 25.000 

frivillige i Danmark, hvoraf nogle skaber netværk for udsatte familier, er aktive på landets asylcentre 

eller repræsentanter og forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn. 

 

Når flygtninge ankommer til Danmark står Røde Kors parat til at give dem en tryg, meningsfuld og 

værdig hverdag. Det gør vi i samarbejde med kommuner og det øvrige foreningsliv for at understøtte 

og udvikle de ressourcer, asylansøgerne kommer med.  

 

I Røde Kors’ nationale sociale aktiviteter arbejder vi med mange udsatte familier i Danmark, der har 

svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Vi arbejder med et særligt fokus på børnene i vores 

aktiviteter, da vi ser, hvordan en svær opvækst kan have store konsekvenser for børnenes almene 

trivsel og forringe børnenes muligheder senere i livet. 

  

På den baggrund vil vi i Røde Kors forholde os til den del af betænkningen, der handler om at inkor-

porere FN’s konvention om barnets rettigheder.  

 

Røde Kors ser gerne Børnekonventionen inkorporeret i dansk ret - herunder at den valgfri protokol, 

der giver individuel klageadgang, tiltrædes.  

 

I Røde Kors mener vi, at en inkorporering af Børnekonventionen er et vigtigt signal om, at vi i Dan-

mark lever op til vores særlige forpligtigelser over for børn og vil samtidig give børnene bedre mulig-

hed for at gøre brug af deres rettigheder.   

 

Fra arbejdet med asylansøgere i Danmark erfarer vi, hvor vigtigt det er, at børn høres og inddrages i 

beslutninger, der får betydning for dem. Røde Kors har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at 

vi ikke mener, der i specifikke myndighedsbeslutninger er blevet taget behørigt hensyn til barnets 

tarv. Ligeledes har Røde Kors gjort opmærksom på, at barnets ret til selvstændigt asylmotiv vanske-

ligt tilgodeses, når barnet ikke selv deltager i asylsamtalen sammen med børnefagligt personale. Rø-
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de Kors mener, at en inkorporering af Børnekonventionen vil bidrage til at løse disse problemer og 

dermed sikre, at børns perspektiver i højere grad fremover vil blive hørt og inddraget.  

 

Røde Kors har særligt fokus på asylansøgende børn, herunder også uledsagede børn, som vi oplever 

som en udsat gruppe. Røde Kors ser gerne, at det bliver tydeligere, hvilke hensyn der er lagt vægt på 

i sager vedrørende børn, herunder eksempelvis børn, der skal videresendes i medfør af Dublin forord-

ningen eller tilbagesendes til oprindelseslandet. En inkorporering vil tydeliggøre, hvorledes vi i Dan-

mark i praksis lever op til internationale forpligtigelser overfor netop sådanne udsatte grupper. Der-

udover vil en individuel klageadgang til FN’s Børnekomité sikre, at vi fastholder et skarpt blik på, 

hvordan det enkelte barns interesser varetages bedst.     

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Anders Ladekarl,  

Generalsekretær Røde Kors 


