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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Senátorka Jitka Chalánková se sešla se zástupci Norského království. 
Na Norsko se valí další mezinárodní žaloby za porušování práv rodin. 

Praha, 5. listopadu 2019: Celkem 8 nových žalob, kterými se hodlá zabývat, oznámil v říjnu 
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) norské vládě. Celkový počet aktivních 
žalob proti Barnevernu tak vzrostl na 31.  

Senátorka Jitka Chalánková se dnes v Kolovratském paláci sešla s Robertem Kvilem, velvyslancem 
Norska v České republice; přijala též zástupce Bufdiru (součásti norského ministerstva pro děti a 
rodinu, která metodicky usměrňuje všechny složky Barnevernu). Obě strany si vyměnily názory na 
norský systém péče o děti, o konkrétních kauzách Barnevernu nechtěla norská strana jednat. Setkání 
se uskutečnilo na žádost Norů. 

ESLP 8. října oznámil Norsku dalších 8 žalob, které se týkají porušování práv dětí a rodin a kterými se 
hodlá zabývat. Jedná se o stížnosti podané v průběhu léta letošního roku - doba mezi podáním a 
přijetím tohoto typu stížností štrasburským soudem se po rozsudku ve věci Strand Lobben 
několikanásobně zkrátila.  

„Jedná se o bezprecedentní situaci, kdy v tak krátkém časovém úseku přišlo proti jednomu státu tolik 
žalob týkajících se stejné problematiky. Jejich počet navíc pravděpodobně stále ještě není konečný,“ 
komentuje nové stížnosti ve Štrasburku senátorka Jitka Chalánková. Ta na dění v Norsku trvale 
upozorňuje už od roku 2014 a aktivně pomáhá českým rodinám, které se v Norsku dostaly do sporu 
s Barnevernem. Díky jejím aktivitám se také dlouhodobě daří brzdit snahy Ministerstva práce a 
sociálních věcí transformovat český systém ochrany ohrožených dětí po norském vzoru a za pomoci 
norských poradců. 

Senátorka Chalánková během jednání sdělila, že považuje za svou povinnost i nadále pomáhat 
českým občanům. 

K odpovědnosti však volá i českou vládu. „Řízení přes soudem ve Štrasburku se mohou vléct další roky. 
Česká vláda by proto neměla jen čekat se založenýma rukama, ale konat i v politické rovině. Například 
po norské straně tvrdě požadovat konkrétní a ověřitelné informace o životě dětí Michalákových, které 
jsou stále českými občany, nevíme o nich ale vůbec nic,“ doplnila Chalánková. 

Odkazy na webové stránky Evropského soudu pro lidská práva:  
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home  
 
Vyhledávač stížností: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22NOR%22],%22documentcollectionid2%22:
[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22,%22COMMUNICATEDCASES%22]} 
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