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Θέμα: Βάσιμες υποψίες για πιθανές παρατυπίες από την πλευρά της νορβηγικής υπηρεσίας 
προστασίας του παιδιού ("Barnevernet")

Τα μέτρα που έλαβε η νορβηγική υπηρεσία προστασίας του παιδιού («Barnevernet») περιορίζουν το 
δικαίωμα ορισμένων γονέων που είναι πολίτες της ΕΕ να έρχονται σε επαφή με τα ίδια τα παιδιά τους, 
ή ακόμη και χωρίζουν πλήρως τα παιδιά από τις οικογένειές τους σε έκτακτες περιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα να τους δημιουργούν άγχος που ενδέχεται να επηρεάσει την κατοπινή τους εξέλιξη. 

Υπάρχουν πληροφορίες για περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπηρεσία αυτή έλαβε τα συγκεκριμένα 
μέτρα μετά από διαπιστώσεις βασισμένες στα λεγόμενα των δασκάλων και των παιδιών, χωρίς να 
επιβεβαιώσει εάν τα λεγόμενα αυτά ειπώθηκαν παρουσία ψυχολόγου, χωρίς να αποκαλύψει τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε και χωρίς να υπάρχει δικηγόρος ή εκπρόσωπος των γονέων ώστε να 
διασφαλισθεί η τήρηση των διαδικασιών ακρόασης των ανηλίκων.  

Οι ενέργειες της νορβηγικής υπηρεσίας προστασίας του παιδιού συνιστούν απειλή για την 
οικογενειακή ζωή πολλών από τους 150.000 και πλέον πολίτες της ΕΕ που ζουν στη Νορβηγία και 
αποτελούν το 3,5% του συνολικού πληθυσμού της, οι οποίοι είναι ενταγμένοι κοινωνικά και 
επαγγελματικά και παρέχουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία στην οποία ζουν.  

Με βάση τα ανωτέρω:

Είναι σε θέση η Επιτροπή να ζητήσει διευκρινίσεις από τις νορβηγικές αρχές για τις διαδικασίες που 
ακολούθησε η υπηρεσία προστασίας του παιδιού; 

Εξετάζει η Επιτροπή τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των διμερών συμφωνιών με τις 
τρίτες χώρες, ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματα των οικογενειών των οποίων ένα τουλάχιστον 
μέλος είναι πολίτης της ΕΕ; 

Ποιες δυνατότητες παρέμβασης διαθέτει η Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται ενδέχεται να δημιουργήσουν ψυχοσυναισθηματικά τραύματα στους ανήλικους ή στους 
γονείς τους;
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