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Przedmiot: Uzasadnione podejrzenia dotyczące nadużyć ze strony norweskiego urzędu ds. ochrony 
dzieci (Barnevernet)

Środki podjęte przez norweski urząd ds. ochrony dzieci (Barnevernet) ograniczają prawa niektórych 
rodziców będących obywatelami UE do kontaktów z własnymi dziećmi, a gwałtowne odseparowanie 
dziecka od rodziny jest czynnikiem stresu, który może wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. 

Istnieją informacje wskazujące na przypadki, w których urząd Barnevernet podjął takie środki w 
następstwie wniosków podjętych na podstawie oświadczeń nauczycieli i dzieci, nie mając 
potwierdzenia, że oświadczenia te zostały złożone w obecności psychologa, bez wskazania 
procedury, zgodnie z którą przyjęto wspomniane oświadczenia, oraz bez obecności adwokata lub 
przedstawiciela rodziców, gwarantującej poszanowanie procedur przesłuchiwania nieletnich.

Mając na uwadze, że w Norwegii mieszka ponad 150 000 obywateli UE, którzy stanowią 3,5% całej 
populacji, są osobami zintegrowanymi społecznie i zawodowo, które przynoszą wartość dodaną 
społeczeństwu, w którym żyją, działania podjęte przez urząd Barnevernet mogą zagrażać życiu 
rodzinnemu wielu obywateli europejskich.

Czy Komisja może zażądać od władz norweskich wyjaśnień w odniesieniu do procedur stosowanych 
przez urząd Barnevernet? 

Czy Komisja bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia zakresu stosowania porozumień 
dwustronnych z krajami trzecimi w obszarze ochrony praw rodzin, w których przynajmniej jeden z 
członków jest obywatelem europejskim?

W jaki sposób Komisja może interweniować, kiedy stwierdza, że takie procedury mogą powodować 
urazy psychiczne i emocjonalne u nieletnich lub rodziców?
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