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Tárgy: A norvég gyerekvédelmi szolgálat - Barnevernet - által elkövetett lehetséges 
visszaélések megalapozott gyanúja

A norvég gyerekvédelmi szolgálat – Barnevernet – intézkedései korlátozzák bizonyos szülők, európai 
uniós polgárok, azon jogát, hogy saját gyerekeikkel kapcsolatba léphessenek, illetve a gyerekek 
sürgősségi rendszerben történő eltávolítása családjuktól olyan stressztényezőket idéz elő, 
amelyeknél fennáll fejlődésük utólagos befolyásolásának kockázata is. 

Olyan esetekről is van információ, amikor a Barnevernet az oktatók és a gyerekek által tett 
nyilatkozatok alapján hozott ilyen intézkedést, anélkül, hogy megerősítette volna, hogy e 
nyilatkozatokat pszichológus jelenlétében tették, anélkül, hogy a nyilatkozattételi eljárás 
előírásszerűen zajlott volna le, és anélkül, hogy egy ügyvéd, vagy a szülők képviselője jelen lett 
volna, biztosítandó, hogy a kiskorúak kihallgatási eljárása szabályszerűen történjen.

Olyan körülmények között, amikor Norvégiában több mint 150 000 európai uniós polgár lakik, akik az 
összlakosság 3,5%-át teszik ki, társadalmilag integrálódtak és többletértéket jelentenek annak a 
társadalomnak, amelynek tagjai, a Barnevernet szolgálat fellépéseiben ott a kockázat, hogy számos 
európai polgár családi életére gyakorolhatnak nyomást:

Van-e lehetősége a Bizottságnak világos magyarázatot kérni a norvég hatóságoktól a Barnevernet 
szolgálat eljárásairól? 

Fontolgatja-e a Bizottság annak lehetőségét, hogy kiterjeszti a kétoldalú megállapodások alkalmazási 
területét harmadik országokra, illetve az olyan családok jogainak védelmére is, amelyeknek legalább 
egy tagja európai polgár?

Milyen beavatkozási lehetőségei vannak a Bizottságnak, amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek az 
eljárások pszichikai-érzelmi traumákat okozhatnak a kiskorúaknak vagy szüleiknek?
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