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Hvor kommer mistilliten til
barnevernet fra?
Kulturelle forskjeller og verdier kan ikke alene forklare minoriteters sterke
motstand mot det norske barnevernet.
ANNONSE
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Kunnskap om barnevernet i Norge formidles vanligvis av forskere eller
fagpersoner med bakgrunn fra Norge. Men hvordan fremstår det norske
barnevernet hvis man ser det utenfra? Journalisten Maciej Czarnecki
dekker Norden for den polske kvalitetsavisen Gazeta Wyborcza. Han ga
for et par år siden ut en bok i Polen, der han forsøker å komme til bunns
i hva det norske barnevernet er. Barnevernet hadde da hatt en rekke
skandaleoppslag i landets massemedier og var blitt litt av et skjellsord.
Nå foreligger boken «Norsk barnevern sett utenfra» på norsk. Den
lanseres i disse dager.

Se også

Kunnskap er kuren miljøet
trenger

I boken forteller polske foreldre som lever i Norge om erfaringer med
barnevernet. Boken gir slik et utenfrablikk – polske migrantforeldres
blikk – på det norske barnevernet. Samtidig slipper en rekke norske
fagpersoner til for å bidra til forståelsen fra ulike vinkler og ståsteder,
blant andre også vi, som er forfattere av denne kronikken. Vi har
gjennom vår forskning på barnevern og etniske minoriteter, fått
innblikk i hvordan misforståelser og dårlig kommunikasjon påvirker
samarbeidsrelasjoner og forståelse av hva problemene i bunn og grunn
handler om.

«Til tross for at mange faster
som en religiøs plikt, vet få
om de helsemessige
fordelene.»

Czarneckis bok kommer på bakgrunn av motstand og opprør mot det
mange har ansett som det norske barnevernets ikke-legitime inngrep i
familien. I de seneste årene har dette ført til protester og
gatedemonstrasjoner i ere land. Kritikken har fått bred nasjonal og
internasjonal oppmerksomhet og har oppildnet barnevernskritikere
også her hjemme.
Mye av kritikken mot barnevernet kommer fra foreldre og
representanter for innvandrerorganisasjoner som hevder at ansatte i
det norske barnevernet ikke forstår eller tar hensyn til deres kulturelle
verdier, tradisjoner, praksiser og oppdragelsesstrategier. Kritikerne
hevder at barnevernet derfor ofte fatter beslutninger på feilaktig
grunnlag.

Et bedre barnevern

Dette har ført til at forholdet mellom barnevernet og
innvandrergrupper ofte er preget av mistillit. Polakkene er den største
innvandrergruppen i Norge med 2,1 prosent av befolkningen og er
samtidig den gruppen med minst tillit til barnevernet. Bare 28 prosent
av de med polsk bakgrunn har tillit til barnevernet, viser en fersk Ipsosundersøkelse. Tilsvarende tall for folk fra Bosnia, er 63 prosent.

«Da seksåringen gjorde
opprør, ble det foreslått
utredning.»

Ulike syn på barn og familie
Barnevernets oppgave er å sikre at alle barn som bor og lever i Norge
har forsvarlige oppvekstforhold. Når barnevernet får melding om at
barn lever under forhold som kan være skadelige, har det plikt til å
undersøke og vurdere deres situasjon. Barnevernslovgivningen gir
barnevernet myndighet til å gripe direkte inn i menneskers liv for å
sikre og ivareta barns behov. Lovgivningen åpner på denne måten for at
barnevernet kan gå utover de grensene som vanligvis trekkes mellom
det private og det o entlige. Barnevernets inngrep er noen av de mest
alvorlige og integritetsinntrengende handlinger statlige myndigheter
kan foreta overfor privatpersoner.

Barnevern og medhold

«Kvalitet i barnevernet
skapes ikke av
finansfondsforvaltere i
skatteparadis.»

Tiltak som blir iverksatt overfor barn og familier skal begrunnes i
prinsippet om «barnets beste», hva som gir gode oppvekstsvilkår.
Boken viser at mange polakker som har hatt befatning med
barnevernet, oppfatter disse kriteriene som vage og skjønnsmessige.
Særlig gjelder det vurderinger av barns psykiske og sosiale
utviklingsmuligheter.
Norge er et barnesentrert samfunn hvor barn har tydelige individuelle
rettigheter. I andre samfunn kan man i større grad være opptatt av
barnet som integrert del i en kollektiv familie, enn av barnet som et
selvstendig individ. I mange land griper myndighetene ofte først inn
når barns liv og helse er i direkte fare, mens man i Norge også legger
stor vekt på vurderinger av barns psykiske og sosiale
utviklingsmuligheter.

Klimaendringer verden rundt
skader Norge

Avhengig av tillit

Gerd (89) slapp unna da
jødene ble deportert fra Oslo

Tillit til barnevernet bygger både på personlig tillit og tillit til systemet.
Når barn og barn og foreldre erfarer at barnevernet har, og formidler,
relevant kunnskap om deres situasjon og kontekst vil det lettere oppstå
tillitsfulle relasjoner.
Til tross for kritikk og protester mot barnevernet i Norge er det ulike
erfaringer fra møter med barnevernet. Dette fremgår av Czarneckis bok.
Flere av fortellingene i boken viser hvordan mange av de polske
foreldrene frykter barnevernet og går langt i å unndra seg kontakt,
mens noen av familiene er takknemlige for den oppfølgingen de har
mottatt.

Studie: Nordmenn mener
norsk kultur er overlegen

Samme problemer som norske familier
Manglende «kultursensitivitet» i barnevernet blir gitt som forklaring
når det oppstår kon ikter mellom barnevernet og minoritetsfamilier,
slik det blant annet framkommer i den nye rapporten; Myter og
realiteter. Innvandreres møte med barnevernet, fra NTNU
samfunnsforskning.
Men hvor hensiktsmessig er det at debatten om barnevernet i Norge og
etniske minoriteter i så stor grad relateres til kulturelle forskjeller? Hvis
vi ser til Czarneckis bok er det nemlig lite typisk «polsk» over de
situasjonene han beskriver. Situasjonene er derimot ofte typiske for
mennesker som er fattige, som har få rettigheter i arbeidslivet, dårlige
boforhold, psykiatri, rus og vold – uansett nasjonalitet. Det er til dels
dramatisk dårlige levekår i de familiene forfatteren beskriver. De polske
familiene har de samme problemene som etnisk norske i en tilsvarende
situasjon ville hatt. I tillegg til at det kan være problemer som har
sammenheng med migrasjon, språk og systemforståelse.
Trenger mer kunnskap
Man kan derfor hevde at barnevernet trenger mer kunnskap om de
problemene som ofte springer ut av fattigdom og sosial utsatthet, ikke
først og fremst mer kunnskap om kulturelle forskjeller. Barnevernet bør
i større grad ska e seg innsikt i hvordan sosial ulikhet, fattigdom og
marginalisering oppstår og påvirker familiers liv og hverdag. Men det er
selvsagt også viktig å undersøke hvordan kulturelle normer, verdier og
tradisjoner påvirker samhandlingen mellom barnevernet og dem de
jobber med. En slik helhetlig forståelse, der man tar utgangspunkt i
familiers konkrete situasjoner og problemer, vil gi barnevernet et bedre
utgangspunkt både for å samarbeide med og gi tilpasset hjelp til den
enkelte familien.
Teksten er bygd på forordet kronikkforfatterne har skrevet i boken «Et
utenfrablikk på det norske barnevernet», utgitt på Fagbokforlaget i mai
2018.
nyemeninger

meninger

ANNONSE

Blir du med i debatten ?
Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!
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Knut Andresen
Det morsomme her er jo de som møter seg selv i døra. Det er de som tror vi har verdens
beste barnevern og samtidig er mest positive til invenandringen. De opplever (kanskje?) en
krasj.
Liker · Svar · 4 d

Jørn Holm-Hansen · Senior researcher hos OsloMet - Oslo Metropolitan
University
Hei Knut! Det skal vi nok takle, vi som innser at migrasjon har kommet for å bli og
at det nå dreier seg om å få den til å funke gjennom tett og forpliktende europeisk
samarbeid om å kontrollere tilstrømningen og effektiv integrering. Det som slår
meg, er at de som kaller seg "innvandringsmotstandere" så ofte inntar de samme
standpunktene i saker som barnevern, seksuelle minoriteter, likestilling osv som de
mest integreringsmotvillige innvandrerne (som forøvrig er i dundrende mindretall).
Har "innvandringsmotstanderne" noengang tenkt over det, mon tro? Ellers: Ha en
fin sommerdag, Knut!
Liker · Svar ·

3·4d

Staale Trevland
Jørn Holm-Hansen Nå er det vel også mange av oss som er opptatt av en god
inkluderingspolitikk som ser de graverende systemfeilene i barnevernet, og også
de menneskelige sviktene som rammer barns rettssikkerhet. Det er vel også dette
de kompetente fagmiljøene ha sett, derfor har de blant annet sendt inn en
bekymringsmelding på barnevernet. Så er det selvfølgeig enkelte som ikke evner å
se at man har lagd seg et uangripelig barnevernssystem uten uavhengig kontroll i
enkelt saker, og der systemforvalterne sitter med utdannelser som ikke holder mål.
Liker · Svar ·

1·1d

Ken Olsen
Ja om dere kan svare på dette, siden minister Helleland ikke kan eller vil svare på dette så
er vi da en del der ville sette pris på det.
https://www.dagsavisen.no/.../minister-helleland-hva-er...
Liker · Svar ·

2 · 3 d · Redigert

Bibbi Ødegaard · Stavanger, Norway
Det er mange tusen dere kan ta kontakt med for å få vite. Jeg er med, vil dere ha en liste
med navn?
Liker · Svar · 3 d

Justice for baby Aria and her family
https://www.dagsavisen.no/.../hvorfor-alt-sinne-mot...
Liker · Svar ·

1·3d

Egil Borse-Svensen · Manager hos Forskningsstiftelsen Bics
Det vi ser som jobber med menneskerettigheter og har flere kulturer er at de samme
problemene med Barnevernet også eksisterer med en del "minoriteter" eller etniske norske
som ikke er A4 på samme måte som med en del nye, men de kommer klarere frem når det
er snakk om nye norske.
Det er en utvikling i Norge fra det å hjelpe din neste til det å bestemme over andre utifra
egne såkalte "moralske" forutsetninger.
Jeg har vært med på forskning helt tilbake til 1989, og vi ser en klar utvikling fra
skilsmissene på 90-tallet til Barnevernet i 2018. Og finansieringen har hele tiden vært
knyttet til de overordnede målstninger man vil sjekke sett fra byråkratiet, ikke utfra hvilke
faktiske problem som er.
Hovedproblemet her er også manglende realisme i Domstolene som setter rammevilkårene
og en utvikling der med manglende etterutdanning, som sier at det meste skal løses i
Tingretten og dommeren ser ikke etter innføring av menneskerettigheten med de nye
kravene. Høyesterett har hevet seg som andre enheter i samfunnet over probemene, og
avstanden mellom liv og lære har økt. Det har skapt et opprør man nå uttrykker. Men dette
er problemer vi ser over store deler av den vestelige kultur, på også andre områder i
samfunnet. I Norge er det manglende forsvar for familien. Det finnes ingen familielov med
det samholdet for barn og eldre man før tok for gitt og man ser utelukkende etter konflikter
på papiret, ikke etter det som er det normale og som gir godt samarbeide i det daglige.
Man får en egen barneindustri bygget på tillagede konflikter.
Liker · Svar · 3 d · Redigert

Gry Karlsen
Klart det skaper mistillit med all den ukulturen som skjer innenfor deres vegger hver dag...
De skaper mistilliten selv, ved måten de møter barn og foreldre på, når mange av de både
lyver, dirigerer og misbruker makt.
Ikke finnes det god rettsikkerhet og ikke finnes det kvalitetssikring, ei heller nok
kompetanse.
Mange av meldingene kommer fra skoler og bup, der de svikter barna selv, og det kan
være alt fra mobbing, til syke barn og barn med funksjonshemminger.
Alt sammen blir slått sammen og kalt "adferdsvansker".
Barnevernet setter inn feil og uforsvarlige tiltak, og barna går i negativ retning, og dette får
de det til at det er foreldrene som ikke er veiledningsbare, mens sannheten er at tiltakene
er feil.
Det er barnevernet selv som ikke forstår barnets vansker.
Tar man ikke i mot vanker det trusler om at de skal ta barnet!
Her er det offentlig svikt og ikke omsorgssvikt, og disse barna blir ødelagt pga de blir
kasteballer i systemet, og får aldri den riktige hjelpen de burde hatt.
Er det vold og man spør om hjelp og støtte til å komme ut av ett forhold, kan de fort snu
saken, ta parti med den voldelige, og sykeliggjøre den friske.
De kan også komme i ettertid og overta truslene og den psykiske volden etter at
voldsutøver er ute av hjemmet.
Man trenger heller ingen bekymringsmelding for å få livet sitt snudd opp ned, men man kan
gå dit frivillig og spørre om enkle tiltak, som f.eks. avlastning og støttekontakt, som mange
av de lager komplisert fordi det går prestisje i saken, og de kan holde på i åresvis med å
påtvinge folk feil og uforsvarlige tiltak, og da vanker det både trusler og løgner..
I løpet av denne tiden skriver de saken, men de trenger ikke se barnet de skriver om, om
de har bestemt seg for hva de vil...
Så setter de siste strek ved å sette inn en sakkyndig som skriver en rapport som skal føre
til omsorgsovertagelse...
Mange blir også tvunget på mødre/familiesentre der det samme skjer, de får en rapport
som ikke ligner noenting og barna blir tatt...
En forvrengt sak uten rot i virkeligheten, og mange barn blir da fjernet fra biologisk hjem, da
det som står i saken, blir sannhet i fylkesnemda.
Hvor står det i lovverket deres at de har lov til å skrive hele saker ut fra maler og egen
fantasi, ved de tenker, mener og tror om fremtiden til folk?
Fortiden er ett kapittel for seg selv, og noen kan innhente epikriser fra byarkivet 30-40 år
tilbake i tid, og kartlegge foreldres helse ut i fra det...
Alt som kan brukes om fortiden i en prestisjesak, brukes for alt det er verd, forvrengt og
også tilsatt egen fantasi og løgn.
Det er stort sett familier med lite nettverk som rammes av dette og det blir sjekket med det
samme barnevernet går inn i en familie...
Det blir også brukt negativt i mot familiene...
Så lenge det ikke får konsekvenser for de som jobber på en slik måte, vil dette bare
fortsette...
Tenk hva de bruker av ressurser på alle disse prestisjesakene, og tenk hvor mange fattige
familier de kunne hjulpet ut av uføre ved å hjelpe de med samme sum.
Liker · Svar ·

3·3d

Øystein Gudim · Uni. Oslo
Kritikken mot barnevernet består av ulike komponenter. Noen vil diskutere for å forbedre et
system som har svakheter. Andre fremmer et bilde av barnevernet som er en grov
forvrenging av fakta og som fremmer et forkvaklet syn på familieliv. I praksis promoterer de
voksnes rettigheter og er ikke opptatt av barns rettigheter. En analyse av det siste miljøet
finnes her:
https://tovsugeren.blogspot.com/.../barnevernsaksjonister...
Liker · Svar · 3 d

Staale Trevland
Øystein Gudim: Når har du vært opptatt av fakta om barnevernet Gudim? Slik jeg
skrev over opplever også jeg flere av disse det refereres til i linken din som
ytterliggående, men enkelte her blir også tillagt usanne meninger og holdninger.
Men når du linker til en som synser uten kunnskap, og definerer synsinger uten
faglig tilnærming som analyse, har du ingen troverdighet. Hva vet du om de som
du definerer som barnevernshatere, er mennesker som er utsatt for urett, og som
ytrer irrasjonelle ytringer som følge av en avmaktsfølelse grunnet et uangripelig
system? I tillegg blir de samme mennesken... Vis mer
Liker · Svar · 1 d · Redigert

Staale Trevland
Øystein Gudim Når har du vært opptatt av fakta innen barnevern Gudim? Når du også
legger med en link til en som ikke forholder seg til de kompetente fagmiljøene, men som
synser uten kunnskap, da mister man all troverdighet. Jeg også opplever flere av disse det
refereres til i linken din som ytterliggående, men enkelte her blir også tillagt usanne
meninger og holdninger, og det å tillegge mennesker usannheter er den metodikken som
benyttes i nettmobbermiljøet med anonyme profiler. Uavhengig av om en inngripen er riktig
eller uriktig, så er det å bli fratatt sitt barn, kanskje den mest traumatis... Vis mer
Liker · Svar · 1 d · Redigert
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«Å være hjemme i ferien er
nærmest omsorgssvikt»
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Utenlandske arkitekter er sjokkerte Snart blir det lov å være borger i
flere land samtidig
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EU dropper plasten – er vi endelig
på vei inn i en bioøkonomi?
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Norge-Rundt billetten: En slik ferie FN advarer om ekstrem fattigdom i
du drømmer om
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«Et parti vinner ikke valg
med en upopulær leder»
 ARNE STRAND
for 7 timer siden
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Jonas Gahr Støre vil forsvinne i skyggen hvis ikke Ap
nner formen, skriver Arne Strand.

Rødgrønt i juni

«Ballen ruller.
Rivesøknaden for Yblokka sendes før
sommeren.»

 ARNE STRAND
for 10 minutter siden
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Mens mai måned gikk ut med et solid borgerlig
ertall på gjennomsnittet av meningsmålingene
(90–79), gir den første målingen i juni fra TV 2 et
rødgrønt ertall på Stortinget (86–83).

SIRI HOEM
for 7 timer siden
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Omkampen om regjeringskvartalet er for viktig til å
forties i partilojalitet. Den må tas i regjeringen og
Stortinget.
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