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«Hensikten er ikke å vise hvor fint
systemet fungerer, men å styrke
rettssikkerheten» | Håkon Letvik
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Som rettsreporter har jeg vært på tusenvis av rettssaker gjennom mer enn 30
år. De sterkeste sakene er alltid når uskyldige, hjelpeløse barn er involvert.
Som første avis har Aftenposten fått være til stede på et forhandlingsmøte i
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Mitt hovedinntrykk etter å ha
fulgt et tre dagers forhandlingsmøte i en fylkesnemnd på Østlandet er at
møtet skjer på en ryddig og verdig måte.

Hovedprinsippet i norsk rett er at rettsforhandlinger er åpne. Det samme er
bestemt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, med en del unntak.
Hensikten er ikke å vise hvor fint systemet fungerer, men å styrke
rettssikkerheten. Prosessen skal kunne følges med et kritisk blikk, noe som
kan bidra til en rettferdig prosess for alle involverte. Åpenhet vil styrke
rettsvesenets og fylkesnemndenes legitimitet.
Les saken: Her avgjøres skjebnen til åtte måneder gamle Lukas

Det fremkom ingen flere intime eller private
detaljer om barn eller foreldre i fylkesnemndas
møte om lille Lukas enn det gjør i hundrevis av
rettssaker.
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En viktig del av jobben som rettsreporter er å følge med på hvordan
«systemet» har gjort jobben sin, enten det er politiet eller barnevernet. Men
når samfunnet griper inn med et av sine kraftigste tvangstiltak i barns og
foreldres liv, har politikere og systemet bestemt at denne kontrollfunksjonen
er unødvendig.
Det er hensynet til barnets og foreldrenes privatliv som er det sterkeste
argument mot åpenhet og offentlighet i fylkesnemndene.
Samfunnet må derfor bare håpe og tro at barnevernets og fylkesnemndenes
saksbehandling er grundig og rettferdig.
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Det fremkom ingen flere intime eller private detaljer om barn eller foreldre i
fylkesnemndas møte om lille Lukas enn det gjør i hundrevis av rettssaker.
Langt sterkere og mer intime detaljer brettes ut i vanlige rettssaker der
journalister er til stede, og hvor slike detaljer i rettsreferatene behandles med
stor forsiktighet.
Aftenposten har referert fra utallige slike saker uten å få klager fra noen. Og
domstolene har hatt tillit til at journalistene følger presseetikken i Vær
varsom-plakaten, punkt 4.8. om å ta spesielle hensyn når barn omtales.
Tausheten rundt barnevernet er like streng som tausheten rundt
fylkesnemndene.
Hva barnevernet egentlig har gjort for å hjelpe foreldrene og barnet, er med
dagens lukkede forhandlingsmøter noe offentlighet og samfunn aldri får vite.
Les også: Sjefen for de lukkede nemndene vil ha mer åpenhet.
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1 kommentar
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!
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Jon-Jon Vinkenes
for 2 dager siden

Hvilke hindre er det for at den døra Aftenposten nå prøver å åpne ikke holdes åpen for mindre
seriøse aktører. Det må være mulig å etterprøve det det offentlige gjør og det private gjør som er
av offentlig interesse også (alt som påvirker andre i samfunnet). De hindrene som er, er der av
en god grunn og bør ikke reduserers uten at man vet at de ikke vill svekkes mot det de er satt
opp for. det at Aftenposten er på sin beste oppførsel nå. betyr ikke at de som kommer etter vill.
kanskje et nasjonalt organ med taushetsplikt og spred geografisk og sosioøkonomisk tilhørighet.
Hadde vært en bedre løsning. enn å slippe ulvene til, bare fordi de spiser pent nå.
Svar

Anbefal
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Beklager overfor
Bjørndalen: – Jeg har
gjort en forferdelig feil

De prøvde å lure
systemet med ny, frekk
smuglemetode. Nå er 17
polakker utvist fra
Norge.

Betaler 30.000 for et
bord på 17. mai: – Det er
så verdt det!

Hun jobber i Ranheimkiosken. Innlegget
hennes om Vålerenga- og
Brann-supportere tar av
på Facebook.

Folk brøt seg gjennom
sperringene da politiet
stengte populær Oslobro

Ronaldo overrasket alle
etter finalen: – En
bombe
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