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Til
Barne- og familiedepartementet

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om NOU 2020: 14 Ny
barnelov.
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
til NOU 2020:14.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi i SUR synes det er veldig bra med forenkling av språk. I vårt arbeid med å snakke
barn og unges sak i vårt fylke, opplever vi ofte å møte på saker som ikke er skrevet
på en måte som gjør at vi forstår dem - selv om sakene ofte handler om oss! Det
synes vi er synd, fordi det er vanskelig, om ikke umulig, å uttale seg i saker man
ikke forstår. Det er vel og bra å ha rettigheter, men hvis barn ikke vet om
rettighetene sine, eller ikke forstår dem, er vi like langt! Derfor synes vi det er så bra
at dere har tilpasset denne saken til vår målgruppe, og at det er foreslått å gjøre
loven enda mer tilgjengelig for dem den gjelder.

Vi synes også at det er bra at det jobbes med å bruke et mer kjønnsnøytralt språk.
Vi legger merke til at det noen steder i forslaget til loven er brukt ordet mor, og vi
mener at det her heller bør stå fødeforelder.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt

hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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