Statsministerens ulovlige forslag om brud
på børnekonventionen
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I socialdemokraternes 2025-plan ”Altid på børnenes side” foreslår partiet: ”Automatisk opskrivning
i dagtilbud for alle børn. Hvis man som forælder fravælger den tildelte plads, skal der følges op
med information og en indsats med besøg fra en familiepædagog, og »i sidste ende« kunne
»pålægges, at man sender sit barn i vuggestue«”.
Man tror, det er løgn og fake news, og man skulle tro, det var taget ud af et
socialistisk/kommunistisk partiprogram, men det er Socialdemokratiets 2025-plan, hvoraf det
fremgår.
Men jøsses dog for sådan en gang reaktionært sludder. Hvad i alverden er det for en tankegang,
statsministeren har, og hvem tror hun, hun er? Vores børn er vores og ikke statens, og det er
forældrene, der selv afgør, hvem der skal passe dem. Hvor svært kan det være.
Det er tilsyneladende helt forbigået statsministerens opmærksomhed, at Danmark i 1991 har tiltrådt
børnekonventionen og dermed har forpligtet sig til at efterleve konventionen.
Det fremgår blandt andet af børnekonventionen artikel 7:
”1. Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at
opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre”.
Det er ganske enkelt skræmmende, at statens minister - Mette Frederiksen – så åbenlyst foreslår at
bryde børnekonventionen, og det ovenikøbet når hun slår sig op på at være børnenes statsminister.
Men Mette Frederiksen interesserer sig tilsyneladende ikke for familien. Den er bare et levn fra
fortiden. Forældreskabet er blevet institutionaliseret og ideologiseret. Statsministeren ved bedst og
vice versa. Det er, som om statsministeren ikke længere interesserer sig for familien/forældreskabet.
Statsministerens utopiske drømme om, at børnene skal skrives op til et dagtilbud, og hvis
forældrene nægter, i sidste ende kan forældrene pålægges at sende deres barn i dagtilbud, kommer
aldrig til at ske. Og det kommer heller ikke til at ske, at en ”statskontrollør” alias en
familiepædagog kommer ind i et hjem, hvis forældre har nægtet at sende deres barn i dagtilbud.
Ganske enkelt fordi børnekonventionen beskytter forældrene og barnet imod statens indblanding i,
hvem der skal passe deres børn.

