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I FATTIGDOM
– kort fortalt

Bra, fortsett med dette arbeidet

+

Noe bra, men langt fra godt nok

Regjeringen svikter barna

Redd Barnas vurdering av Regjeringens innsats for ...
... barn som vokser opp i fattigdom

2

Regjeringen får pluss for tiltak som sikrer at barn får delta på fritidsaktiviteter, og for økt fokus på
barnefattigdom i Nav. Antall barn som vokser opp i en familie med dårlig råd øker, og Regjeringen
har ingen strategi som reelt forebygger og reduserer familiefattigdom på lang sikt.

... beskyttelse av barn mot vold, mobbing og seksuelle overgrep

BESKYTTELSE AV BARN MOT
VOLD, MOBBING OG
SEKSUELLE OVERGREP

Regjeringen har lovet flere gode tiltak som bidrar til å bekjempe vold, mobbing og seksuelle
overgrep mot barn, og satt i gang viktige prosesser for videre styrking av arbeidet. Men det
mangler en finansieringsplan for opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det er utilstrekkelig
kapasitet i barnehager, skoler og skolehelsetjenesten.

... beskyttelse og likebehandling av barn på flukt
Regjeringen får pluss for noen positive endringer for barn på flukt og for store humanitære bidrag,
men den fortsatte bruken av midlertidig opphold, manglende lovfesting av omsorgstilbudet til enslige
mindreårige asylsøkere, og arbeidet med opprettelsen av retursenter for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan står til stryk.

... en klimapolitikk for framtiden
Regjeringen får pluss for inkludering av barn og unge i klimatoppmøter og det nye initiativet for rene
hav. Men klimapolitikken kommer til kort for å oppfylle Paris-avtalen, det er uklart hva som faktisk
skal gjennomføres her hjemme, og støtten til klimatilpasning i sårbare utviklingsland er for lav.

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:

... en effektiv og fattigdomsrettet bistand
Regjeringen får et stort pluss for å gjenopprette utviklingsministerposten, beskytte bistandsprosenten, og for ubundet bistand. Økt sammenblanding mellom norske interesser og langsiktig bistand,
inkludert planen om å bruke bistand for å få på plass returavtaler, trekker ned.

.... en sterk internasjonal satsing på utdanning, helse og skatt
BARNOMETERET 2018
Redd Barna
Forsidefoto: Lisbeth Michelsen
Korrektur: Marthe Øidvin Burgess
Grafisk design: www.brodogtekst.no
Trykk: CopyCat®

Regjeringen får nesten full pott for økt skattebistand, tydeligere prioritering av universell helsedekning og fokus på ernæring, og globalt lederskap for økt finansiering av helse og utdanning.
Men hjemlige tiltak for åpenhet og skatt lar vente på seg, og det mangler tydelige initiativer for å
bekjempe ulovlig kapitalflukt.
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I Barnometeret vurderer
vi Regjeringens innsats
for barn i Norge og i
verden.

DETTE ER
BARNOMETERET 2018
Dette er femte gang vi lanserer
Barnometeret. Siden 2014 har Redd
Barna vurdert Regjeringens innsats
for barn i Norge og verden. Vi har
delt ut både grønne, gule og røde kort
på områder som er viktige for barn.
I fjorårets spesialutgave, Partibarnometeret, vurderte vi politikken som de
ulike partiene gikk til valg på. Årets
Barnometer går tilbake til sin opprinnelige form, og vurderer Regjeringens
innsats på seks områder som er
viktige for barn i Norge og verden:
1) Barn som vokser opp i
fattigdom
2) Beskyttelse av barn mot vold,
mobbing og seksuelle overgrep
3) Beskyttelse og likebehandling
av barn på flukt
4) En klimapolitikk for fremtiden
5) En effektiv og fattigdomsrettet
bistand
6) En sterk internasjonal satsing
på utdanning, helse og skatt
KORT SAGT: ER REGJERINGEN
PÅ PARTI MED BARNA?
Målet vårt er at de folkevalgte i
Stortinget og Regjeringen bidrar til en
utvikling i verden der alle barns rett til
overlevelse, beskyttelse og læring innfris.
Det er ambisiøst, men det er mulig.

Forventningene som ligger til grunn
for vurderingene bygger på kjennskap
til politikk som kan bidra til å redusere
det store og økende gapet mellom
privilegerte og marginaliserte barn.
Regjeringens politiske plattform fra
Jeløya, og de konkrete tiltakene og
utspillene Regjeringen har kommet
med det siste året, inkludert i statsbudsjettprosessen og andre saker
oversendt Stortinget, danner utgangspunktet for vurderingene.
Verden blir på flere områder stadig
bedre for barn. Samtidig er det mange
barn som aldri får ta del i framgangen
– fordi de har nedsatt funksjonsevne,
er på flukt, er jenter, etniske eller
religiøse minoriteter, eller fordi de er
født på feil sted. Forskjellene øker
mellom de som har og de som ikke
har, og dette er en av vår tids største
utfordringer.
Også i Norge er det ofte disse barna
som ikke får rettighetene sine innfridd.
Noen ganger fordi politikerne ikke
prioriterer barns rettigheter, eller fordi
det gjøres forskjell på hvilke barns
rettigheter som innfris.

VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK:

+

verden. Dette gjøres ved å følge FNs
rettighetskonvensjoner – for eksempel
Barnekonvensjonen, Norges lover, og
internasjonale avtaler som FNs bærekraftige utviklingsmål, Paris-avtalen,
og avtalen for finansiering for utvikling.
God politikk for barn er politikk som
innfrir alle barns rettigheter, som ikke
diskriminerer, og som sørger for en
helhetlig innsats for at barn skal
overleve, lære og være trygge. Dette
er rettesnoren for Redd Barnas
vurderinger i dette dokumentet.
Vi har ikke målt all politikk for barn,
og Regjeringen kan ha gitt gode og
viktige løfter som ikke har kommet
med her. Det kan også være at enkeltpartiene i Regjeringen har uttalt seg
annerledes i media eller på Stortinget,
men vi har tatt utgangspunkt i løftene
og tiltakene Regjeringen som helhet
har kommet med.
På neste side finner du informasjon
om områdene Regjeringen har blitt
vurdert på, og hvilke kriterier vi har
satt for kortene som deles ut.

GOD POLITIKK INNFRIR ALLE
BARNS RETTIGHETER
Norge og Regjeringen har forpliktet
seg til å innfri barns rettigheter og
bygge en bærekraftig og inkluderende

KONKLUSJON

I Barnometeret gir vi
Regjeringen grønt, gult
eller rødt kort.
Dette betyr kortene:
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SEKS VIKTIGE POLITISKE
OMRÅDER FOR Å STYRKE
BARNS RETTIGHETER OG
MOTARBEIDE ULIKHET
I NORGE

I NORGE OG I VERDEN

I VERDEN

1) Barn som vokser opp i
fattigdom

3) Beskyttelse og
likebehandling av barn
på flukt

5) En effektiv og
fattigdomsrettet bistand

Vi har vurdert Regjeringens arbeid for
å snu utviklingen der stadig flere barn
vokser opp i fattigdom, og vi har sett
på hvilke tiltak som er satt i gang for
å bedre hverdagen til disse barna. Vi
har vurdert om Regjeringens politikk
sikrer barns inkludering i barnehage,
skolefritidsordning, og deltakelse i
fritidsaktiviteter. I tillegg har vi sett
på Regjeringens politikk knyttet til
økonomisk støtte til barnefamilier,
særlig gjennom barnetrygden, om
barnefamilier har tilfredsstillende
boforhold, og hvordan barns behov
er ivaretatt i Nav-systemet.

2) Beskyttelse av barn
mot vold, mobbing og
seksuelle overgrep

Vi har vurdert hva Regjeringen har
gjort for å bidra til bedre forebygging,
avdekking og respons knyttet til vold
og seksuelle overgrep. Dette inkluderer
ressurser og kompetanse hos politiet,
styrking av barnehusene, innsats mot
seksuelle overgrep på internett og en
styrket skolehelsetjeneste. Videre har
vi sett på hva som er gjort for å sikre
at voksne som jobber med barn har
både kompetanse og kapasitet til å
forebygge og avdekke vold, mobbing
og seksuelle overgrep. Samt at barn
får kunnskap om kropp, grenser og
overgrep fra tidlig alder.

Nasjonalt har vi vurdert hva Regjeringen
har gjort eller planlegger å gjøre for å
ivareta enslige mindreårige asylsøkere,
slik som lovfesting av omsorgstilbudet
til enslige mindreårige asylsøkere
mellom 15 og 18 år, og om de vil
overføre omsorgsansvaret til barnevernet. Vi har også vurdert ordningen
med å gi midlertidig opphold til disse
barna, samt om asylprosessen er
rettssikker. Internasjonalt har vi
vurdert om Regjeringen har politikk
som sikrer trygge ruter for barn på
flukt, inkludert politikk på å ta imot
kvoteflyktninger.

4) En klimapolitikk for
fremtiden

Nasjonalt har vi vurdert Regjeringens
langsiktige ambisjoner så vel som
konkrete tiltak og planer for kutt i
klimagassutslipp.Videre har vi vurdert
hvordan Regjeringen inkluderer barneperspektivet i klimaarbeidet, og barn
og unges stemmer i de internasjonale
klimatoppmøtene.Vi har også sett på
hvordan Regjeringen bidrar internasjonalt, med særlig blikk på støtten til
klimatilpasning i sårbare utviklingsland.

VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK:

+

Vi har vurdert Regjeringens politikk på
følgende områder: Bistandsprosenten,
gjenoppretting av utviklingsministerposten, bidrag til kampen mot ulikhet,
og respekt for bistandens hovedformål,
som er fattigdomsbekjempelse og
bærekraftig utvikling.Vi har særlig sett
på Regjeringens politikk for bistand
som skal bidra til å sikre norske
interesser, slik som migrasjons- eller
sikkerhetspolitiske interesser, da dette
kan stå i klar motsetning til god,
effektiv og fattigdomsrettet bistand.

6) En sterk internasjonal
satsing på utdanning,
helse og skatt

Vi har vurdert Regjeringens internasjonale støtte til helse, utdanning og
skatt.Vi har særlig sett på hvordan
Regjeringen fremmer og støtter opp om
økt finansiering av universelle helseog utdanningstjenester som når alle
barn, og hvordan tiltak for ernæring
integreres i helsesatsingen.Vi har
videre vurdert Regjeringens politikk
mot ulovlig kapitalflukt, både hjemme
og internasjonalt, og støtten til
utviklingslands egen innsats for å
styrke skattesystemer.

KONKLUSJON

Foto: Anna Pantelia / Redd Barna
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Å vokse opp i fattigdom
påvirker barns livskvalitet.
I Norge er det 100 000
barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier.

REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

+
• Klart pluss for Jeløya-plattformens
løfter om en målrettet innsats for
å bekjempe fattigdom, spesielt 		
blant barnefamilier, og om å utvide
ordningen med gratis halvdagsplass
og redusert foreldrebetaling i
barnehage for foreldre med lav
inntekt til også å gjelde SFO.

1

• Regjeringen har igangsatt flere
tiltak for inkludering av barn i
fritidsaktiviteter, slik som styrking
av den nasjonale tilskuddsordningen
mot barnefattigdom med
270 millioner kroner, igangsettelse
av Fritidserklæringen1 og støtte til
verktøyet www.allemed.no.

BARN SOM VOKSER OPP
I FATTIGDOM
Foto: Lisbeth Michelsen

100 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. Det er
en tredobling siden 2001. Det er store
regionale forskjeller i hvor mye antallet
barn som lever i fattige familier øker,
med særlig høye tall i Finnmark og
Oslo. Å vokse opp i fattigdom påvirker
barns livskvalitet og kan stride mot
barns rettigheter. Det begrenser
muligheten til å lykkes på skolen, ha
et sunt kosthold, et godt bomiljø og
å få tilstrekkelig familiestøtte. Barn
fra lavinntektsfamilier har større
risiko for helseproblemer og deltar
mindre i fritidsaktiviteter enn andre
barn. Dårlig råd i oppveksten påvirker
dessuten mulighetene disse barna får
som voksne.

8
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• Regjeringen har gjennomført
positive tiltak for å styrke
barneperspektivet i Nav, deriblant
at Fylkesmannen i Troms utvikler
en veileder for ivaretakelse av
barneperspektivet i Nav, og
gjennomføring og planlagt
evaluering av Arbeids- og
velferdsdirektoratets prosjekt
‘Helhetlig oppfølging av
barnefamilier’.2

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:
• prisjustere barnetrygden.

• Regjeringen har ikke fått på plass
en ny langsiktig strategi for
bekjempelse av fattigdom blant
barnefamilier etter at strategien
Barn som lever i fattigdom3 gikk ut
i 2017.
• Ordningen med gratis halvdagsplass og redusert foreldrebetaling
i barnehagen er ikke gjort
treffsikker for brukergruppen. To
av ti husholdninger med barn i
barnehagealder har krav på
redusert pris, men kun én av ti har
fått innvilget dette.4
• Det er svært negativt at
Regjeringen ikke prisjusterer
barnetrygden i tråd med
anbefalinger5 fra FNs Barnekomité,
til tross for at en justering direkte
vil bidra til at 20 000 færre barn
vokser opp i en lavinntektsfamilie.6
• Regjeringen får trekk for ikke å
sikre at bostøtteordningen
prioriterer barnefamilier.7
Regjeringen har heller ikke
kommet med retningslinjer for
boligstandarden til barn som bor
i kommunale boliger eller kartlagt
antall barn som bor i kommunale
boliger, noe som ville gitt et
bredere kunnskapsgrunnlag for
utviklingen av treffsikre tiltak.

• innføre gratis skolefritidsordning og gratis kjernetid i barnehage i områder
med levekårsutfordringer, og sikre at dagens støtteordninger er tilgjengelige
for de som trenger det.
• opprettholde tiltaksordningen til ferie- og fritidsaktiviteter og realisere
Fritidserklæringen i alle kommuner.
• sikre at Nav kartlegger og ivaretar barns behov.
• prioritere barnefamilier i bostøtteordninger, og innføre nasjonale
standarder som sikrer barnefamiliers behov i kommunale boliger.

KONKLUSJON

GULT
KORT

Regjeringen får pluss for tiltak som sikrer at barn får delta på fritidsaktiviteter,
og for økt fokus på barnefattigdom i Nav selv om det er en lang vei å gå før
barns beste gjøres gjeldende på alle Nav-kontorer. Antall barn som vokser opp i
en familie med dårlig råd øker, og selv om noen av tiltakene har positiv effekt for
barna som i dag vokser opp i fattige familier, har Regjeringen ingen strategi for
å bekjempe utviklingen med økende økonomisk ulikhet, som reelt forebygger og
reduserer familiefattigdom på lang sikt. Det blir derfor et knapt GULT KORT.
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Alle barn har rett til
beskyttelse. I en
omfangsundersøkelse
utført av NOVA i 2015
oppga 23 prosent av 18
og 19-åringer at de har
opplevd minst én form for
seksuell krenkelse i løpet
av oppveksten.

Foto: Rebecca Jafari

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:
• gjennomføre og finansiere opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot
barn (2017-2021), med økte ressurser og kompetanse hos politiet, styrking
av Statens barnehus, og styrket innsats for å forebygge overgrep som følge
av barns bruk av nett og sosiale medier.
• øke kompetansen om vold, mobbing og seksuelle overgrep hos voksne som
jobber med barn. Dette inkluderer kunnskap om barns nettbruk, om hvordan
snakke med barn om disse temaene og hva man gjør når man er bekymret.
• styrke skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for alle barn i Norge.
• sikre at alle barn får kunnskap om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep
fra tidlig alder.

• • • BARNOMETERET 2018

• Regjeringen har igangsatt flere 		
viktige prosesser for en styrket,
kunnskapsbasert og strategisk
innsats for å bekjempe vold og
overgrep mot barn, inkludert en
følgeevaluering av opptrappingsplanen mot vold og overgrep,
kartlegging av kommunale
handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner og en evaluering av
barnehusene.

• Regjeringen får pluss for strategien
for seksuell helse (2017-2022) og
at denne påpeker viktigheten av
undervisning om kropp, grenser og
seksualitet, og for løfter i Jeløyaplattformen om å styrke skolehelsetjenesten, bedre seksualundervisningen og forebygge
seksuell trakassering i skolen. Nye
digitale verktøy fra BUFDIR gjør
det enklere for ansatte i skolen
å både ta opp temaet i undervisningen og snakke med barn som
trenger hjelp.12

BESKYTTELSE AV BARN MOT
VOLD, MOBBING OG
SEKSUELLE OVERGREP

10

+

• Regjeringen har satt i gang arbeid
med å utvikle en strategi for
forebygging av internettrelaterte
overgrep, og har økt politiets
ressurser til å styrke kompetanse
og etterforskningskapasitet.

2

Alle barn har rett til beskyttelse
mot vold, mobbing og seksuelle
overgrep. Likevel rapporterer en stor
andel barn og unge om vold, overgrep
og mobbing, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på nettet.8,9,10,11
Dette må forebygges, og barn som er
utsatt for vold, mobbing og seksuelle
overgrep må bli hørt, trodd og få hjelp.
Både forebygging og hjelpetiltak krever en helhetlig innsats og samarbeid
på tvers av sektorer.

REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

• Det er satt i gang flere tiltak for å
skape trygge barnehager og skoler,
inkludert den nye nasjonale
ordningen med mobbeombud i alle
fylker, bemanningsnorm og skjerpet
pedagognorm i barnehagen og
lærernorm i skolen. Dette kan gi
flere og bedre kvalifiserte voksne
som kan oppdage, gripe inn og
håndtere når barn trenger hjelp.

• Med unntak av økning til politiet
er det ikke avsatt tilstrekkelig med
midler til gjennomføringen av
opptrappingsplanen mot vold og
overgrep mot barn.
• Det er ikke avsatt ressurser for
forsvarlig bemanning og
pedagogisk kompetanse i barnehager og skoler. Bemanningsnormen
i barnehagen er utilstrekkelig for
å sikre barn trygghet, da den ikke
gjelder hele åpningstiden eller på
avdelingsnivå.
• Skolehelsetjenesten er ikke
tilgjengelig for alle barn, og det
er dårlig kapasitet og bemanning
mange steder.13
• Utvalg som skal se på tiltak for å
hindre bruk og deling av nettpornografi og seksualisert innhold
er ennå ikke nedsatt, selv om dette
ble vedtatt i juni 2017.14
• Arbeidet med å utvikle en strategi
for å forebygge internettrelaterte
overgrep tar for lang tid.
• Det mangler nasjonale retningslinjer for hvordan skolers aktivitetsplaner skal utformes for å sikre
barn et trygt og godt læringsmiljø,
uten mobbing og krenkelser.

KONKLUSJON

GULT
KORT

Det er flere gode løfter i Jeløya-plattformen som bidrar til å bekjempe vold,
overgrep og mobbing mot barn. Regjeringen har satt i gang viktige prosesser for
videre styrking av arbeidet, men det er også flere svakheter i innsatsen, særlig
mangelen på finansieringsplan for opptrappingsplanen mot vold og overgrep og
utilstrekkelig kapasitet i barnehager, skoler og skolehelsetjenesten. Regjeringen
får derfor GULT KORT på dette området.
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BESKYTTELSE OG
LIKEBEHANDLING AV
BARN PÅ FLUKT

Skoene på bildet ble
skylt opp på den greske
øya Lésvos, og tilhører
mennesker som har
flyktet over Middelhavet.
Over 68 millioner barn og
voksne var på flukt ved
inngangen til 2018.

12
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+
• Regjeringen får pluss for Jeløyaplattformens løfter om å bidra til
”raskere behandling av
asylsøknader”, at ”barn i større
grad skal bli hørt muntlig ved
behandling av klager i utlendingssaker” og ”å forebygge konflikter
og behov for migrasjon gjennom
sterk internasjonal innsats”.18
• Utlendingsforvaltningen har fått
øremerkede midler for å styrke
den barnefaglige kompetansen,
noe som har ført til et samarbeid
mellom Regionsenter for barn og
unges psykiske helse (RBUP) og
Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet og Politiets Utlendingsforvaltning om å øke kompetansen
på samtaler med barn som
søker asyl.19,20

Foto: Hedinn Halldorsson / Redd Barna

68,5 millioner mennesker, halvparten barn, var på flukt ved
inngangen til 2018 – de aller fleste
i eget land.15 Strengere grensekontroll
på Schengens yttergrenser og internt
i Europa har gjort det vanskeligere å
søke asyl i Europa. Antallet barn som
kommer til Norge er historisk lavt.16
Norge har forpliktet seg til å innfri
rettighetene til disse barna på lik linje
med andre barn, men barna forskjellsbehandles på flere områder, i strid
med Barnekonvensjonen. Et eksempel
er at enslige mindreårige over 15 år
får et langt dårligere omsorgstilbud
enn andre barn i Norge.17 Innfrielse av
rettighetene til barn på flukt må skje
både her hjemme, gjennom humanitære bidrag, og gjennom regionalt og
globalt samarbeid.

REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

• Det er veldig positivt at
Regjeringen har besluttet at
barnefamilier med oppholdstillatelse, men som av ulike grunner
ikke har ID-dokumenter som er
godkjent av norske myndigheter,
skal bosettes.21 Men bosetting
burde skje ved førstegangsvedtak.
• I FN-forhandlingene om ‘den
globale plattformen for flyktninger’
har Norge jobbet for å inkludere 		
retten til utdanning for barn på 		
flukt. Det er også positivt at 		
Regjeringen har øremerket
15 prosent av bistanden til Syria
til utdanning.

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:
• lovfeste omsorgstilbudet for enslige mindreårige over 15 år og overføre
omsorgsansvaret til barnevernet.
• avskaffe ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige
mellom 16 og 18 år.

• Enslige mindreårige asylsøkere 		
over 15 år får fortsatt dårligere 		
omsorg enn andre barn, i strid med
anbefalinger fra blant annet FNs 		
Barnekomité.22 Stortingets vedtak
fra 201723 om å fremme forslag til
lovfesting av omsorgsansvaret, er
ennå ikke fulgt opp.
• Videreføring av praksisen med
opphør av flyktningstatus, som
strider mot FNs flyktningkonvensjon,
fører til økt usikkerhet for barn og
hindrer integrering.
• Regjeringen får trekk for ikke å ha
gjeninnført rimelighetsvilkåret
knyttet til internflukt, og for å
videreføre bruken av midlertidig
opphold, i strid med anbefalingene
fra FNs Barnekomité.24,25
• Alle ungdommene som har fått
saken sin behandlet på nytt etter
at nye sårbarhetskriterier ble
innført, har fått en begrensning i
vedtaket som fører til at de ikke
blir bosatt.26,27
• Regjeringens arbeid for å opprette
retursenter i Afghanistan er
sterkt kritikkverdig.28,29
• Regjeringen gjør ikke nok for å
sikre trygge fluktruter for barn.
Den har redusert antallet
kvoteflyktninger til 2120, ned fra
3120 de to siste årene.30

• sikre en rettssikker asylprosess hvor barnets beste er et grunnleggende
hensyn, og hvor barns rett til å bli hørt blir ivaretatt.
• jobbe for trygge fluktruter for barn, blant annet gjennom FN og samarbeidet
med EU, øke antallet kvoteflyktninger til minst 5000 årlig, og sikre rask
familiegjenforening for barn på flukt.
• gi humanitær bistand til å hjelpe barn på flukt, og sikre at barn beskyttes og
får utdanning.

KONKLUSJON

GULT
KORT

Regjeringen har kommet med flere løfter og noen positive endringer for barn på
flukt. Regjeringen får pluss for store humanitære bidrag, men behandlingen av
enslige mindreårige asylsøkere står til stryk. Særlig kritikkverdig er den fortsatte bruken av midlertidig opphold, manglende lovfesting av omsorgstilbudet
til enslige mindreårige asylsøkere, og Regjeringens arbeid med opprettelsen av
retursenter i Afghanistan. Regjeringen får derfor et knapt GULT KORT og må
skjerpe seg.
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Et barn løper med en
lekebil i Munai, Filippinene.
Flere hus og skoler ble
ødelagt under tyfonen
Tembin i desember 2017.

REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

+
• Regjeringen har lovet å føre en
”ambisiøs klima- og miljøpolitikk
som bygger på forvalteransvaret
og føre-var-prinsippet”, styrke
klimaforliket, oppfylle Kyotoprotokollen, og at Norge skal
være klimanøytralt innen 2030.

4

• Regjeringen får pluss for den økte
innsatsen for rene hav, inkludert
det nye bistandsprogrammet mot
marin forsøpling og etableringen
av det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi
ledet av Statsminister Erna
Solberg.33 Opptrappingsplanen for
matsikkerhet og klimatilpasset 		
landbruk er også positivt.

EN KLIMAPOLITIKK
FOR FREMTIDEN
Foto: LJ Pasion / Redd Barna

Klimaendringene fører til flere og
mer intense naturkatastrofer, og
stadige tørke- og matkriser.
Klimaendringer vil kunne reversere
framgangen på fattigdomsreduksjon,
og øke faren for konflikt, flukt og
økonomiske kriser. De som har minst
skyld er de som rammes hardest:
fattige mennesker i utsatte utviklingsland, særlig kvinner og barn.31
Klimaendringene utgjør en alvorlig
trussel for barn, som blir mer utsatt
for sult og feilernæring, sykdommer,
ekstremvær, psykologisk stress og
avbrutt skolegang.32
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• Det er bra at Regjeringen sikrer
direkte og representativ
deltakelse fra barn og unge i
Norge i de internasjonale
klimatoppmøtene gjennom
ungdomsdelegatordningen, og
at Norge har fremmet viktigheten
av deltakelse – inkludert fra barn
og unge – både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt i blant annet
i Talanoa-dialogen.34

• Regjeringens klimaambisjon er
for dårlig: Under behandlingen
av Klimameldingen (2018)35
videreførte regjeringspartiene
ambisjonen på 40 prosent
utslippskutt innen 2030. Dersom
alle land delte Norges ambisjoner,
ville verden vært på vei mot
tre graders oppvarming – ikke
1,5 grader som Norge og andre
land har forpliktet seg til.36
• Selv om Regjeringen har sagt at
utslippskuttene kan tas nasjonalt,
er det ingen tydelig forpliktelse
om dette, ei heller en klar plan for
hvordan dette skal gjøres. Planene
for utslippskutt er hovedsakelig
basert på kvotekjøp i andre land,
samarbeid med EU, og lik Co2avgift i ikke-kvotepliktig sektor.
• Regjeringen får trekk for svak
satsing på klimatilpasning for
fattige mennesker, og da særlig
barn, i sårbare land. Norsk klimafinansiering har vært på vei ned de
siste årene, og i tillegg går kun
9 prosent av den norske klimafinansieringen til tilpasning.37

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:
• gjennomføre nasjonale utslippskutt i tråd med 1,5-gradersmålet, og støtte
opp om utslippskutt internasjonalt.
• investere i klimatilpasning i sårbare land, med et særlig fokus på tiltak
som når barn.
• prioritere barn og unge, og sikre deres medvirkning i det internasjonale
klimaarbeidet.

KONKLUSJON

GULT
KORT

Regjeringen har noen gode tiltak, som inkludering av barn og unge i klimatoppmøter og det nye initiativet for rene hav, men den overordnede klimapolitikken
kommer til kort for hva som trengs for å oppfylle Paris-avtalen, og det er uklart
hva som faktisk skal gjennomføres her hjemme. I tillegg er Regjeringens støtte til
klimatilpasning i sårbare land for lav. Det blir GULT KORT.
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REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

+
• Regjeringen fortjener stor honnør
for å gjenopprette utviklingsministerposten i 2018. Siden
utviklingsministeren ble fjernet
i 2013 har utviklingspolitikken fått
stadig mindre plass i norsk
utenrikspolitikk. Det er for tidlig å
konkludere effekten av en ny
minister, men mye tyder på at
bistanden og utviklingspolitikken
har fått en ny giv: En reform av
bistandsforvaltningen er på trappene,
Regjeringen har hatt økt tilstede-		
værelse i viktige internasjonale fora,
og viktige satsinger (som
Kunnskapsbanken) er underveis.

5

EN EFFEKTIV OG
FATTIGDOMSRETTET
BISTAND
God bistand kan bidra til å
redusere fattigdom og bygge en
mer rettferdig verden. Selv om
bistand utgjør en stadig mindre andel
av de totale kapitalstrømmene til
fattige land, er den for mange land og
mennesker helt avgjørende for å nå
bærekraftsmålene innen 2030. Den
langsiktige bistanden er under stadig
press, både fra økte humanitære
behov og fra donorlands forsøk på å
blande sammen bistand med egne
interesser. Det er derfor viktig med en
tydelig politisk ledelse som setter
utviklingspolitikken i førersetet.
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God bistand teller. Innen
2030 skal verden være
fri for ekstrem fattigdom,
og alle barn skal overleve,
lære og være trygge.

Foto: Luca Kleve-Ruud / Redd Barna

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:

• Norge er et av få donorland som
holder et høyt nivå på bistanden,
og som når forpliktelsen om å gi
minst 0,15 prosent av BNI til de 		
minst utviklede landene.38
Regjeringen får et ekstra pluss for
å inkludere løftet om én prosent av
BNI til bistand i Jeløya-plattformen,39
og for å sikre 100 prosent ubundet
bistand (bistand som gis uten
betingelse om kjøp av norske varer
eller tjenester).
• Store deler av Norges tematiske
og geografiske bistandsprioriteringer gis i tråd med
bærekraftsmålene og løftet om
å nå de fattigste og mest
marginaliserte først – inkludert
prioriteringen av utdanning, helse
og humanitær bistand. Det er 		
risikovilje til å prioritere vanskelige
kontekster og land.40

• gjenopprette utviklingsministerposten.

• Klart minus for å blande bistand
med norske migrasjonspolitiske og
sikkerhetspolitiske interesser. Det
er svært bekymringsfullt at
Regjeringen i Jeløya-plattformen
og i EU-strategien (2018-2021)41 		
går inn for å bytte bistand mot
returavtaler, stikk i strid med
Stortinget og Regjeringens uttrykte
mål om at bistanden skal gå til 		
fattigdomsbekjempelse.
• Norge er en av giverne til, og
sitter også i styret i, EUs Emergency
Trust Fund for Africa, det finansielle
verktøyet for den europeiske 		
responsen til flyktningkrisen i 2015.
Fondet blitt kritisert fortsatt for
manglende åpenhet, dårlig
styresett, og for å prioritere
kortsiktige resultater i Europas
favør foran langsiktig utvikling i
mottakerlandene.42,43 Selv om
Regjeringen har uttrykt at videre
støtte til fondet avhenger av
resultater og dokumenterte
behov,44 er det lite som tyder på
at Norge tar avstand fra fondets
blanding av bistand og europeiske
interesser.
• Regjeringen får trekk for føre
innenlands flyktningutgifter som
bistand, til tross for at dette ikke
bidrar til fattigdomsbekjempelse i
utviklingsland. Regjeringen har
heller ikke forsøkt å begrense disse
utgiftenes effekt på forutsigbarheten til den langsiktige bistanden,
for eksempel gjennom å sette et
tak på hvor mye av bistanden som
kan brukes innenlands.

• gi én prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand, hvorav minst
0.15-0.20 prosent av BNI til de minst utviklede landene.

KONKLUSJON

• sikre at bistanden går til de landene og gruppene som trenger det mest.
• sikre at bistandens hovedformål – å bidra til fattigdomsbekjempelse og
bærekraftig utvikling – ivaretas og beskyttes, og at bistand gis i tråd med
bistandseffektivitetsprinsippene. Bistand skal ikke brukes som et verktøy for
norske egeninteresser.

GULT
KORT

Regjeringen får et stort pluss for å gjenopprette utviklingsministerposten,
beskytte bistandsprosenten, og for ubundet bistand. Føring av innenlands
flyktningutgifter som bistand, og økt sammenblanding mellom norske interesser og langsiktig bistand, inkludert planen om å bruke bistand for å få på plass
returavtaler, gjør at det allikevel blir et klart GULT KORT.
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Skoleelever på øyen
Sumba i Indonesia.
Alle barn har rett til god
utdanning og god
helsehjelp.

EN STERK INTERNASJONAL
SATSING PÅ UTDANNING,
HELSE OG SKATT
Foto: Minzayar Oo / Panos / Redd Barna
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+
• Regjeringen har satt global
utdanning høyt på agendaen, særlig
gjennom støtten til grunnutdanning
og fokuset på utdanning for jenter,
og for barn som lever i krise og
konflikt. Pluss for innsatsen for å
øke oppslutningen om Erklæringen
om trygge skoler og for bidragene til
økt dokumentasjon av angrep på
utdanning.45
• Det har vært et tydelig lederskap i
å sikre finansiering til utdanning for
alle, gjennom økningen på
600 millioner til Det globale 		
partnerskapet for utdanning (GPE),
opprettelsen av Initiativet for 		
inkluderende utdanning (IEI), og 		
etableringen av og styredeltakelsen
i Education Cannot Wait-fondet for
utdanning i krise og konflikt.

6

Bistand til inkluderende utdanning
og helsetjenester er helt nødvendig
hvis vi skal nå de mest marginaliserte barna. Samtidig er skatt den
mest bærekraftige kilden for å finansiere
offentlige tjenester. Skal utvikling
finansieres på en bærekraftig og
rettferdig måte, ligger nøkkelen i
offentlige investeringer og mobilisering
av hjemlige ressurser. Gjennom
bistand og politikk kan Norge støtte
utviklingslands innsats i å øke nasjonale
budsjetter og sikre alle barns rett til
utdanning og helsehjelp. Regjeringens
satsing på helse, ernæring, utdanning
og skatt må derfor ses i sammenheng.

REDD BARNAS VURDERING AV REGJERINGENS POLITIKK

• Klart pluss for anerkjennelsen av
betydningen av god ernæring for å
sikre god helse for alle, og for tiltak
som det annonserte ernæringsprogrammet som en del av satsingen
på helse og utdanning, samt opp-		
trappingsplanen for matsikkerhet
og klimasmart landbruk i revidert
budsjett for 2018.

REGJERINGEN ER MÅLT UT FRA KRAV OM Å:
• doble bistand til skatteteknisk samarbeid fra 2015 til 2020 og styrke
innsatsen mot ulovlig kapitalflukt.
• få på plass utvidet land-for-land rapportering og offentlig eierskapsregister.
• prioritere helse høyt, særlig systembygging, og tydeligere integrere ernæring
i helsesatsingen.
• være forkjemper for barns rett til utdanning og videreføre et høyt nivå
på utdanningsbistand, også i humanitære responser.
• jobbe for at den nye finansieringsmekanismen for utdanning (IFFEd) går til de
mest marginaliserte, og at lån derfra ikke bidrar til gjeldskriser i fattige land.

• Bistanden til global helse har gått
opp, universell helsedekning er
tydeligere prioritert, og Regjeringen
trekker en klar sammenheng mellom
nasjonal ressursmobilisering og 		
helse. I november 2018 er Norge 		
vertskap for påfyllingskonferansen
for Global Financing Facility (GFF)
og en konferanse om utviklingsfinansiering. Det er også positivt at
statsministeren, sammen med 		
Tyskland og Ghana, har tatt initiativ
til at WHO utarbeider en handlingsplan for bærekraftsmål nr. 3 om helse.

• Pluss for Jeløya-plattformens løfter
om å arbeide for bekjempelse av
ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse, samt økt åpenhet og
bedre skatteprinsipper for globale
selskaper.46
• Regjeringen har bekreftet at Norge
skal innfri forpliktelsen om å doble
skatteteknisk bistand innen 2020.
Det er ikke i rute, men våren 2018
annonserte Regjeringen en ny
femårig avtale med Skatteetaten
om skatteteknisk bistand.47
Opprettelse av Kunnskapsbanken
for kunnskapsdeling- og overføring,
og styrking av Skatt for Utvikling i
revidert budsjett for 2018 trekker
også opp.48

• Regjeringen har til nå vært lite
målrettet i oppfølgingen av
Utdanningskommisjonens viktige
anbefaling om å mobilisere mer
nasjonale ressurser for utdanning.
• Stortingsvedtakene fra 2015 om å
innføre et offentlig eierskapsregister,49 og forbedre land-for-land
rapporteringen slik at denne
inkluderer skatteparadis,50 er ennå
ikke gjennomført. Men Regjeringen
la fram et forslag til førstnevnte i 		
juni 2018.51
• Tross gode løfter i Jeløyaplattformen har det ikke kommet
konkrete initiativer for å bekjempe
ulovlig kapitalflukt, og det er uklart
hvordan Regjeringen tar arbeidet
videre.

KONKLUSJON

GRØNT
KORT

Regjeringen får nesten full pott på innsatsen for utdanning, helse og skatt, med økt støtte til skatteteknisk
samarbeid, tydeligere prioritering av universell helsedekning og integrering av ernæring i helsesatsingen,
og globalt lederskap for økt finansiering av helse og utdanning. Det trekker ned at Regjeringen ennå
ikke har gjennomført hjemlige tiltak vedtatt av Stortinget, og at det ikke har kommet tydelige internasjonale initiativer for å bekjempe ulovlig kapitalflukt, men det blir GRØNT KORT.
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BARNEKONVENSJONEN
1. ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, dersom ikke en
tidligere alder er lovfestet av staten.
2. INGEN DISKRIMINERING Konvensjonens rettigheter
gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten
hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn,
språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen
diskrimineres.
3.TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører
barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være
et grunnleggende hensyn.
4. STATENS ANSVAR Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet.
5. FORELDREANSVARET Staten skal respektere de
rettigheter og plikter foreldrene og andre foresatte
har for å gi barnet veiledning og støtte slik at barnet
skal kunne hevde konvensjonens rettigheter.
6. RETT TIL LIV Staten plikter så langt som mulig å sørge
for at barn overlever og får utvikle seg.
7. NAVN OG STATSBORGERSKAP Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet, og
så langt det er mulig, å kjenne til sine foreldre og få
omsorg av dem.
8. IDENTITET Staten skal respektere barnets rett til å
bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og
familieforhold. Dersom et barn ulovlig blir fratatt slik
identitet skal staten hurtig bistå med gjenopprettelse.
9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er
nødvendig av hensyn til barnets beste.
10. GJENFORENE FAMILIEN Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre.
11. ULOVLIG BORTFØRING OG TILBAKEHOLD Staten skal bekjempe at barn blir tatt ulovlig ut av et land
eller hindret fra å vende tilbake, og skal inngå avtaler
med andre land for å få til dette.
12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til
å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.
13. FÅ OG GI INFORMASJON Barnet har rett til
ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og
ideer av alle slag og på alle måter.
14.TANKE , SAMVITTIGHETS OG RELIGIONSFRIHET Barnet har rett til tanke , samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og
plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike
spørsmål.
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15. ORGANISASJONSFRIHET Barnet har rett til organisasjons og forsamlingsfrihet.
16. RETT TIL PRIVATLIV Barnet skal ikke utsettes for
vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal
beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.
17. MASSEMEDIA Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale
kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper forståelse,
kunnskap sosiale ferdigheter og velvære, til å lage eget
barnestoff, også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon.
18. FORELDREANSVARET Begge foreldrene har et
hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva
som er best for barnet. Staten skal gi støtte og sikre
utvikling av institusjoner, tjenester og tiltak for omsorg
for barn, herunder også tatt hensyn til utearbeidende
foreldre.
19. BESKYTTELSE MOT MISBRUK Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling,
forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre
omsorgspersoner.
20. BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN Barn som
er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og
omsorg, for eksempel ved plassering i fosterhjem, eller
om nødvendig, ved egnet institusjon eller ved adopsjon.
21. ADOPSJON Nasjonal og internasjonal adopsjon skal
bare finne sted i samsvar med loven, og skal være autorisert av myndighetene. Adopsjon utenlands skal ikke
resultere i urettmessig økonomisk fortjeneste, og bør
betraktes som et alternativ til omsorgstiltak i barnets
opprinnelsesland.
22. FLYKTNINGEBARN Barn som søker flyktningstatus
eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern
og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli
gjenforent med sine foreldre.
23. FUNKSJONSHEMMEDE BARN Psykisk og fysisk
funksjonshemmede barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer dets
verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive
deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har
rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning,
opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for
å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling.
Staten skal samarbeide med andre land om dette, og
ta spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.

24. HELSE Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom. Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og
barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning
om helse og riktig ernæring. Staten skal også avskaffe
helsefarlige tradisjoner, samarbeide med andre land og
særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.
25. BARN UNDER OFFENTLIG OMSORG Barn plassert i omsorgstiltak utenfor familiemiljøet har krav på
regelmessig vurdering av behandlingen og oppholdet
der.
26. SOSIALTJENESTER Staten skal sikre at barnet får
den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har
krav på etter landets lover.
27. LEVESTANDARD Barnet har rett til en levestandard
som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller
andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte
de foresatte.
28. UTDANNING Barnet har rett til utdanning. Staten
skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk og gjøre ulike former for videregående utdanning
tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å
redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen.
Disiplin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig
med barnets menneskeverd. Staten skal også fremme
internasjonalt samarbeid om utdanning, og særlig ta
hensyn til utviklingslandenes behov.
29. MÅLET MED UTDANNING Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske
og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for
menneskerettighetene og fremme holdninger om fred,
toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal
skape respekt for naturen, og for barnets egen og
andres kultur.
30. MINORITETER OG URBEFOLKNING Barn som
tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til
sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin
kultur, religion og eget språk.
31. LEK OG FRITID Barnet har rett til hvile, fritid og lek,
og til å delta i kunst og kulturliv.
32. BARNEARBEID Barnet har rett til å bli beskyttet mot
økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid
som kan svekke utdannings eller utviklingsmulighetene.
33. NARKOTIKA Barnet har rett til å bli beskyttet mot
ulovlig bruk, omsetting og produksjon av narkotiske
stoffer.
34. SEKSUELL UTNYTTING Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og
misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal
staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og
internasjonalt.
35. BORTFØRING, PROSTITUSJON OG SALG Staten
har plikt til å gjennomføre nasjonale og internasjonale
tiltak for å hindre kidnapping, bortføring eller salg av
barn til ethvert formål og i enhver form.

36. ANNEN UTNYTTING Staten har plikt til å beskytte
barnet mot alle former for utnyttelse som er skadelig
for barnets velferd.
37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR Barn skal
ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff. Dødsstraff eller
fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke
tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år. Barn
som er i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, om ikke
det motsatte anses å være best for barnet. Fengsling
skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest
mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på
lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving
av sin sak.
38. BARN I KRIG Staten skal sette i verk tiltak for å
hindre at barn som ikke er fylt 15 år, tar direkte del i
krigføring.
39. REHABILITERING OG REINTEGRERING Staten
er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak
for å sikre rehabilitering og samfunnsmessig tilbakeføring av barn som er offer for misbruk, utnyttelse,
forsømmelse, tortur, væpnede konflikter eller annen
umenneskelig eller nedverdigende behandling eller
straff.
40. BEHANDLING I SAKER OM STRAFF Barn som er
anklaget eller dømt for straffbare handlinger har rett
til en behandling som sikrer verdighet og fremmer dets
respekt for menneskerettighetene. Målet er at barnet
finner en konstruktiv plass i samfunnet. Staten skal
fastsette en kriminell lavalder. Det skal være mulighet
til å få overprøvet en straffedom av en høyere myndighet eller domstol. Barnet skal få gratis bistand av tolk
hvis barnet ikke snakker det språket som blir brukt.
41. NÅR ANDRE LOVER ER BEDRE Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover som staten har vedtatt,
sikrer barnet bedre enn med denne konvensjonen, gjelder disse lovene, og ikke konvensjonen.
42. KJENNSKAP TIL KONVENSJONEN SKAL SPRES
Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold
kjent for barn og voksne.
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ER REGJERINGEN PÅ PARTI MED BARNA?
Det prøver Redd Barna å besvare i rapporten du holder i hånden.
Barnometeret 2018 er det femte i rekken av en årlig gjennomgang
av Regjeringens innsats for barn i Norge og i verden.
I Barnometeret gir vi Regjeringen grønt, gult eller rødt kort på
seks viktige områder for barn. Dette betyr kortene:
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