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Implementeringen af Konventionen for Børns Rettigheder
Liste af emner der omhandler ekstra og opdateret information relateret
til betænkningen vedrørende den fjerde rapport af Danmark
(CRC/C/DNK/4)
Komiteen må tage alle aspekter af børns rettigheder op i forbindelse med dialogen med
Staten.

Del I
I dette afsnit bedes Staten indlevere i skreven form ekstra og opdateret
information, hvis muligt, før 19. november 2010, ikke overstigende 30
sider.
1.
Indiker venligst hvis der er gjort noget for at tilbagetrække Statens reservation i
forhold til artikel 40(2)(b)(v), særligt vedrørende retten til at appellere retslige afgørelser.
2.
Informer venligst Komiteen hvorvidt Staten forventer at indarbejde Konventionen
ind i dets nationale lovgivning og, i forhold til dette, stil da venligst yderligere information
til rådighed vedrørende uskrevne regler brugt af retslige autoriteter til at løse opståede
konflikter mellem indenlandsk lov og Konventionen.
3.
Stil venligst yderligere information til rådighed om Børne Reformens lovgivning,
såvel som forholdsregler taget for at harmonisere børns rettigheders lovgivning i Grønland
og på Færøerne i forhold til konventionen.
4.
I lyset af forandringerne i statens institutionelle og administrative strukturer som
følge af Kommunal Reformen, som trådte i kraft i januar 2007, stil da venligst detaljeret
information til rådighed vedrørende det regeringskontor eller kontorer, der er ansvarlige for
den horisontale og vertikale koordinering af implementeringen af Konventionen, inklusiv
autoriteten og kapaciteten for denne koordination.
5.
Stil venligst information til rådighed vedrørende forholdsregler der er taget i forhold
til etableringen af en uafhængig monitoreringsmekanisme for børns rettigheder, så som en
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Børneombudsmand med et klart mandat til at modtage klager (complaints) og til at anvende
Konventionen.
6.
Stil venligst information til rådighed vedrørende forholdsregler taget for at højne
bevidstheden om Konventionen i Staten, inklusiv Grønland og Færøerne.
7.
Stil venligst detaljeret information til rådighed vedrørende beskyttelsen og støtte
forholdsreglerne taget af Staten for at hjælpe børneofre for vold, inklusiv vold i hjemmet.
Stil venligst også information til rådighed om træning mulig for politiet, retslige instanser,
socialarbejdere, sundhedsfagligt personale og andre personer involveret i omsorgen for
børn, der er ofre for vold.
8.
Informer venligst Komiteen i forhold til hvorvidt Staten har valgt en ny
handlingsplan for at adressere volden mod kvinder og børn siden forældelsen af
Handleplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn (2005-2008) og hvorvidt
Staten har udviklet nogle indikatorer, der fokuserer på vold og seksuelt misbrug.
9.
Stil venligst information til rådighed vedrørende de faktorer, der sammenlagt
bidrager til det store antal af anbragte børn uden en handleplan, som påkrævet af Pleje
anbringelsesreformen (Care Placement Reform). Forklar venligst kommunernes roller og
funktioner i forhold til at implementere Pleje anbringelsesreformen. Indiker venligst
hvorvidt Staten har foretaget studier af hovedårsager til og risici-faktorerne associerede
med det høje antal af børn, især teenagere, der bliver anbragt uden for familien.
10.
Stil venligst information til rådighed om forholdsregler taget for at implementere
inkluderende undervisning for børn med handicaps og for at sikre at lærerne har omfattende
træning indenfor dette område.
11.
Stil venligst information til rådighed om specifikke forholdsregler taget for at
italesætte børns fattigdom indenfor hele Staten (inklusiv Grønland og Færøerne), særligt
information vedrørende anvendelige fattigdoms grænser, politikker, programmer,
monitoreringsmekanismer og studier af udbredelse, distribution og hovedårsager til børns
fattigdom.
12.
Stil venligst information til rådighed om Statens love og praktikker vedrørende
bevilling af opholdstilladelser til børn, der er blevet solgt over landegrænser (trafficking),
som risikerer forfølgelse eller anden mishandling i deres hjemlande, selv hvor
forudsætningerne for Aliens Act udlændingelovgivningen ikke er opfyldt.
13.
Indiker venligst omstændighederne under hvilke, som sørget for i Administrationen
af Retplejeloven, et barn i konflikt med loven måtte blive anbragt i isolations indespærring.
Stil venligst information til rådighed om frekvensen af brugen af isolations indespærring i
forhold til børn i fængselsfaciliteter.
14.
Stil venligst information til rådighed om reglerne anvendt til indespærringen af og
domsafsigelsen over børn i kontakt med loven, særligt i relation til anvendelsen af
administrativ indespærring af børn i alderen 15 til 17 år og indespærringen af børn sammen
med voksne.

Del II
I denne sektion er Staten velkommen til kort (maksimum 3 sider) at
opdatere informationen tilgængelig i dens rapport i forhold til:
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(a)

Nye forordninger eller love og deres respektive regler;

(b)

Nye institutioner (og deres mandater) eller institutionelle reformer;
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(c)

Nyligt introducerede politikker, programmer og handleplaner og deres
omfang;

(d)

Nylige ratifikationer af menneskers rettigheds instrumenter.

Del III
Data, statistik og anden information, hvis tilgængelig
1.
Stil venligst til rådighed, hvis tilgængeligt, statistiske data vedrørende Staten,
inklusiv Grønland og Færøerne, (opdelt efter nationalitet, alder, køn, etnisk oprindelse,
geografisk beliggenhed, og socio-økonomisk status) indenfor:
(a)

Budget bevillinger for alle sociale sektorer, der omhandler børns rettigheder;

(b)

Antallet af børn der lever i fattigdom;

(c)

Antallet af uledsagede asylsøgende børn, der har fået opholdstilladelser på
humanitære grundlag og dem der har fået nægtet sådanne tilladelser; og

(d)

Antallet af uledsagede asylansøgende børn tilbageholdt ved ankomst til
Staten.

2.
Herudover må Staten opliste områder der omhandler børn, som Staten anser for at
være vigtige i forhold til implementeringen af Konventionen.
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