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Barneombudet
skal etterforske
hva som er i ferd med å skje i kjølvannet av åpning for innførsel
av korona—sertifikat, og hvordan dette kan påvirke barn og barnefamiliers sikkerhet og retning i
negativ retning.

Dere krever og at Barneombudet

stopper

vaksineringen

av barn, da den ideres

Øyne er eksperimentell.
Vi viser tilbake til tidligere

svar til dere, med informasjon

om Barneombudets

mandat og hva Vi

kan og ikke kan gjøre.
Vaksinene

som tilbys i Norge er godkjent

i henhold

til de prosedyrer

og regler som gjelder, selv

om det ikke har vært mulig å foreta langtids—studier. Barneombudet viser igjen til at det er FHl og
helsemyndighetene
som har ansvaret for dette, og vi har ingen grunn til å ikke ha tiltro til at de
har gjort et grundig arbeid. Barneombudet
spilte, som tidligere nevnt, inn at det er viktig at FHl
foretar grundige barnets beste—vurderinger. Vi vil og peke på at det er frivillig å ta vaksinen, og at
dette valget er opp til foreldre
med foreldreansvar,
og barna skal også bli hørt i denne
beslutningen.
Barneombudet
har hele tiden vært opptatt av at det er viktig at barn i størst mulig grad må
skjermes fra tiltak som iverksettes. Vi har også vært opptatt av at barn og unges rettigheter må
ivaretas, og at de må få god informasjon. Dere kan lese mer om hva Barneombudet
løpet av pandemien her: htt s: www.barneombudet.no
tema korona.
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