
 

Barnemishandling i Europa: Offergrupper fra 17 land lanserer initiativ 

for å ta et oppgjør med barnemishandling i Europa 
 

På et internasjonalt møte i Sveits lanserte ofres grupper fra hele Europa "Justice Initiative". Med dette 

politiske initiativet skal overgrep, utnyttelse og andre krenkelser mot barn, spesielt i statlige og kirkelige 

institusjoner, behandles omfattende for første gang i alle europeiske land. Et forslag om å bringe 

behandlingen av overgrepssaker opp på et paneuropeisk nivå vil bli lagt frem for Europarådet i Strasbourg 

i september. 

 

Europa har krenket beskyttelsen av barn i flere tiår: Hundretusenvis av barn og unge har blitt ofre for 

utnyttelse, mishandling og seksuelle overgrep. De mest alvorlige overgrepene har tatt sted i statlige og 

kirkedrevne institusjoner. Flere europeiske land har gjennomført barneflyttinger, tvangsadopsjoner, 

steriliseringer og narkotika-/vaksineeksperimenter på barn og unge. I mange tilfeller over hele Europa var 

statlige myndigheter delvis ansvarlige for lidelsen, eller mislyktes i å beskytte barn mot overgrep og brudd 

på menneskerettighetene.   

I de fleste europeiske land er disse alvorlige bruddene på barns rettigheter fortsatt ikke adressert.  Dette må 

nå endres. Offergrupper fra hele Europa, så vel som akademikere og frivillige organisasjoner, har reist til 

Sveits for å lansere "Justice Initiative". Dette politiske initiativet trekker kollektiv oppmerksomhet til en 

undertrykt del av historien og til ofrene og overleverne som fortsatt lider i dag på grunn av overgrep og 

mangel på offentlig anerkjennelse. 

17 land lanserer initiativ - Norge er også med 

"Justice Initative er viktig for at offer- og overlevendefokuserte tilnærminger kan imøtekomme tidligere 

begrensninger i oppreisning" understreker Julie Crutchley, seniorrådgiver og forsker ved ECPAT Norge. 

Justice Initiative» støttes av offergrupper, akademikere og frivillige organisasjoner fra alle deler av Europa, 

blant annet Finland, Irland, Frankrike og Tyskland. I en felleserklæring undertegnet av representanter fra 

mer enn 17 land så langt, er offentlig anerkjennelse av urettferdigheten, oppreisning og akademisk 

evaluering satt i sentrum. www.justice-initiative.eu. 

 Forslaget sendes til Europarådet innen de neste to ukene 

"Dette initiativet er sentralt for Europa," sier Pierre-Alain Fridez, presidenten for den sveitsiske delegasjonen 

til Europarådet og sveitsisk nasjonal rådgiver. "Det er bare ved å ta et oppgjør med fortiden at vi kan bygge 

fremtiden.» Derfor vil han i de kommende dagene legge fram et forslag i Strasbourg som inneholder 

initiativets grunnleggende krav. Dette bør føre til en omfattende gjennomgang av dette mørke kapitlet. Han 

er overbevist om at forslaget vil bli møtt av et overveldende flertall. 

Sveits som modell for europeisk gjennomgang 
 
"Tiden for oppreisning er knapp," forklarer initiativtaker Guido Fluri, medsponsor for det europeiske 
initiativet gjennom sin anerkjente stiftelse og som nå har mottatt en æresdoktor fra Universitetet i Lucerne 
for sitt engasjement for barnevern. "De fleste ofrene er nå eldre og skrøpelige. De bør i løpet av sitt liv 
oppleve hvordan urettferdigheten blir anerkjent og håndtert i hele Europa." I Sveits har Guido Fluri -
stiftelsen, sammen med ofrenes grupper, gjort "Reparations Initiative" til en suksess: mer enn 10.000 ofre 
som er utsatt for de mest alvorlige overgrepene, har fått erstatning. Sveits jobber vitenskapelig med 
overgrepssaker og vil fortsette å støtte ofrene i ulike prosjekter. Basert på sveitsisk erfaring og løsninger i 

http://www.justice-initiative.eu/


andre land, har offergrupper fra hele Europa samlet seg for å gå denne politiske veien også på europeisk 
nivå. "Justice Initiative" er et uttrykk for dette arbeidet. Ved å gjøre opp med fortiden, skal barnevernet i 
Europa styrkes på lengre sikt. 

 
Mer informasjon på: www.justice-initiative.eu 
Vennligst rett medieforespørsler til: press@justice-initiative.eu 
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