
 Nå over 400.000 månedlige lesere

Butikk/ Forlag       .DK

Mandag 23. juli   STØTT OSS   KATEGORIER   OM OSS        

Legg ned barnevernet
GJESTESKRIBENT

Av: Johan Haga   20. juli 2018, 22:20

39 Kommentarer Document.no Logg inn1

 Del⤤ Beste først

LOGG INN MED ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS 

Navn

 Bli med i diskusjonen ...

?

 • Svar •

Sverre Høegh Krohn • for 3 dager siden

Helt enig. Barnevernet bør legges ned. Bra at noen våger å ta opp dette. Barn er det kjæreste vi har.
Vi er villige til å gi vårt eget liv for dem. Skal vi ha et system som når som helst kan frata oss barna
fordi en gruppe sosionom-SV-ere synes det er gøy å utøve makt? Nei. La kun politiet ha denne
muligheten og la offeret få alle muligheter til å forsvare seg åpent. Dagens system er stalinistisk og
umulig å forsvare seg mot.
19△ ▽

 • Svar •

Mjolne • for 3 dager siden

Barnevernet bør legges inn under domstolene. 
Det er jo helt vulgært at noen avdankede husmødre med et sosiolog/sosionom kurs i NAV regi skal
kunne ta barna fra folk og kunne drive hus innkvisasjon som om de var SS soldater.
24△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> Mjolne

Hadde det bare vært "avdankede husmødre", de hadde hatt litt sunt bondevett og erfaring
med unger. Nei, de som er farlig er unge nyutdannede (røde) fjols som tror de vet og kan alt
bedre enn alle andre!
4△ ▽

 • Svar •

Mjolne  • for 2 dager siden> globetrott

Røde fjols finner en massevis av hos avdankede husmødre som får beskjed med
NAV om å komme seg ut i arbeidslivet også!
2△ ▽

 • Svar •

Guran • for 3 dager siden

En interessant artikkel. Takk!
23△ ▽

 • Svar •

enell  • for 3 dager siden> Guran

Jepp.

Den må først og fremst oppfattes som en illustrasjon av enkeltes klokkertro på det
offentliges fortreffelighet, og de sammes' grusomme vilje til å opptre i strid med andre
enkeltmenneskers integritet og vilje. Det hele kombinert med en likegyldighet til sine
medmenneskers skjebne man svært ofte finner blant sosialister.
16△ ▽

 • Svar •

Bjørn E  • for 3 dager siden> enell

Når man så blander godhetsappostler med sosialister uten mulighet til å protestere
å få det opp for retten er man prislagt saksbehandlers humør den dagen vedtaket
fattes. At enkelte barn får en klaps i pompen blir enkelte steder sett på som
oppdragelse, at det skal medføre store bøter å vedtak som frarøver forledrene barn
er ikke til barnets beste.
6△ ▽

 • Svar •

Cecilie Bedsvaag  • for 13 timer siden> Bjørn E

Det hadde vært bedre med bøter i slike saker. Korporlig avstraffelse er ikke
nødvendig i oppdragelse av barn. Foreldre må få beskjed om at det ikke
tolereres, men barna må ikke straffes ved å bli fratatt foreldrene. Dét er langt
verre enn noen klaps på baken.

△ ▽

 • Svar •

mikon • for 3 dager siden

I enhver komune vet alle annsatte i komunen hvem som jobber i barnevernet. Og det er stort sett
ett synspunkt på dem, frykt og forrakt. Aldri respekt.  
Det er noe alvorlig galt med en etat der annsatte går opp et lønnstrinn, hvis de klarer å ta over
omsorgen fra foreldre. 
Barnevernet er diktaturets forlengede arm.
20△ ▽

 • Svar •

tore Hansen • for 3 dager siden

les mer

Barnevernet er Sosialismens forlengede arm for å ødelegge Foreldreretten - for å gjøre Barna til
Statens barn. Jeg kjenner en som utdannet seg til Pedagog for noen år siden - og hun fortalte at
hun satt i ett auditorium med rundt 100 elever som var under opplæring - og en mann holdt ett
foredrag om at våre barn er Statens Barn. Denne eleven protesterte og sa høyt "men vi har
foreldreretten". Denne svarte da "Ja men den skal vi fjerne" Eleven svarte igjen "Men den gjelder
enda" til de andre studentenes irritasjon. Ja, det er sånn at man får irritasjon og sinne mot seg -
om man ikke er politisk korrekt.

Men sannheten er at BV er Statens forlengede arm nettopp for å ta makten over barna våre. Derfor
får vi en lov om å ikke få lov til å rise eller ta på barn - derfor får vi "diskrimineringslover" som tar
sikte på å umyndiggjøre foreldre selv i eget hjem. Sosialistene er på krigsstien - og vil ha våre barn.
Akkurat som andre autoritære regimer - som de fleste nordmenn ikke vil sammenligne seg med.
Men det brer seg sakte men sikkert i og utover vårt land - med også de BlåGrønnes velsignelser. Siv
Jensen har kastet partiprogrammet til FRP i søppelbøtten - og følger Erna inn i denne fryktelige
utviklingen.

Sosialsime er nær beslektet med kommunisme - en av forskjellen er at kommunisme jobber for
væpnet kamp - sosialistene jobber med å undergrave demokratiet ved å overta lærerutdannelsen -

å d åt f i li å l ikt t t f lk kj d t D f

6△ ▽

 • Svar •

willd • for 3 dager siden

Det er stygg forskjellsbehandling blant visse som jobber på det psykologiske feltet også. Veldig mye
baksnakkelse blant annet. Og hvor er taushetsplikten og viktigheten med dette at bare én
psykolog/psykiatrisk sykepleier på bare eget grunnlag ikke kan komme med bastante utsagn om
diagnose?? Somme er mer ute etter å komme med psykologisk makt og bes(m)ykning og sette i
bås.
5△ ▽

 • Svar •

sobroc • for 2 dager siden

Helt enig. Meg bekjent er barnevernet (det vi har i dag), noe som oppsto på 70-tallet, da plutselig
en masse kvinner skulle ut i arbeid, og man begynte å konstruere jobber til dem; sosionomer,
sosialarbeidere osv. Så tok de sakte men sikkert over denne rollen (barnevern), og begynte å gjøre
det om til ett eget fag. Altså ett fag hvor de både satte premissene for faget sitt og selv var utøvere
av faget sitt. Normalt en temmelig uhørt situasjon, all den tid deres yrkesutøvelse er å gripe inn i
familiers hverdag. (Det blir litt som at alkoholikere skal bestemme hvor det skal være polutsalg i
Norge).

Avvikle hele barnevernet og styrk helsetjenesten i kommunene. Det er en utmerket ide.
4△ ▽

 • Svar •

Naatiden • for 3 dager siden

Barnevernet sørger for å oppdra barna til hasjrøykende blitzere, akkurat som deres egne barn er.
Eksperter i sitt fag.
6△ ▽

 • Svar •

Sylteagurk • for 2 dager siden

Når alle barna har skjegg, er barnevernet overflødig.
3△ ▽

 • Svar •

Marcus_T  • for 2 dager siden> Sylteagurk

Prisverdig! LOL!

△ ▽

 • Svar •

dalaipaka • for 3 dager siden

«Klapp på bagen, klyp i armen» - pinlig at Document slipper til noe så innlysende ekstremt
feilaktig.

Det skjer store mentale og fysisk uopprettelige skader hos barn som utsettes for grov omsorgssvikt.
Det er mange tilfeller hvor barnevernet ikke klarer å følge med og hvor andre enn de biologiske
foreldre burde ha tatt over for å hindre alvorlig skade.

Det er en høy kostnad forbundet med å trumfe gjennom håpløse foreldres sine rettigheter på
bekostning av å gi barna en sjanse her i livet. Kostnaden er de mange voksne som går rundt med
alvorlige skader som kunne ha vært redusert, og de mange barn som i dag lever lenge eller
permanent under horrible vilkår.
9△ ▽

 • Svar •

Helge Olsen  • for 3 dager siden> dalaipaka

«Klapp på bagen, klyp i armen» vil for noen være ekstrem virkelighet. Litt av budskapet her
er vel at Barnevernet fremstår som både "Politi og Blåkors", en balanse som kan være
vanskelig å finne for enkelte når man ser på arbeidsmetoder, praksis og resultatet av
enkeltsaker. Det andre er - og som ikke gir verken barn eller foreldre rettsikkerhet er
bruken av fylkesnemda som domstol. I utgangspunktet er barna og deres foreldre rettsløse
og uten nevneverdig verktøy til å få belyst sin side av saken. Når helsepersonell kan "pynte"
i journaler tenker jeg at barnevernet - uten unntak - har en tyngre praksis for å gjøre egne
saker "sannsynlig". Barnevernet er etaten som hadde trengt beskyttelse mot seg selv.
11△ ▽

 • Svar •

dalaipaka  • for 3 dager siden> Helge Olsen

Det er mye som er galt med Barnevernet og de er helt sjanseløse mot mengden av
oppgaver og politikere og samfunnets forventninger. Men hvilket forbannet mareritt
om det skulle være jurister og dommere som var inne å styre med politiet hjelp.
Disse klarer ikke engang å ta seg av grunnleggende, enkel kriminalitet og nå skal de
altså inn i vanskelige familiesaker og spille en stor rolle i å hjelpe både barn og
familier som sliter.

For meg framstår ikke dette som en slags konstruktiv kritikk av Barnevernet og
teksten synes å ha en ideologisk slagside som gjør at innholdet er frikoblet fra
virkeligheten.
2△ ▽

 • Svar •

tore Hansen  • for 3 dager siden

les mer

> dalaipaka

Tror du ikke skjønner hvordan barnevernet har utviklet seg. Selv land i Øst-
Europa - som husker tiden under kommunismen - kjenner igjen hvordan
dette maktapparatet fungerer. Kommunistene gjorde ofte det samme mot
deres innbyggere - hvor de skulle ha "perfekte" barn. Jeg kjente også en fra
tidligere Øst-Tyskland - som fortalte om sin oppvekst i en kristen familie -
hvor han bla. ikke fikk lov til å ta høyere utdannelse. Er Stasi i Øst-tyskland
ett forbilde for hvordan Barnevernet sakte men sikkert vokser frem? Jeg har
vært i fengslet der, i Øst-Berlin - hvor bla. en gutt havnet der, fordi han
forsvarte en jente for vold, fordi den som banket jenta var sønnen til en
kommunistleder. Merkelig med BV - men de som har makt og innflytelse - de
lar ofte BV være - men er mer opptatt med de familiene som er svake.

Vi snakker ofte om Barnas beste. Men hvem er barna lik og mest knyttet til?
Staten? Har staten laget noen gener/DNA inn i barna? Nei, Staten er en
blind mann - som umulig kan forstå hvordan barn har det - spesielt når det
ikke er snakk om egne barn. At Barnevernet tar barn som er under vold eller
incest og alvorligere ting - da gjør de jobben sin. Men Barnevernet har fått
videre fullmakt - til å spesielt rette sine øyne mot kristne foreldre og om de

14△ ▽

 • Svar •

Geir Rune  • for 2 dager siden> tore Hansen

Jeg har selv erfart som kristen konservativ og far å bli fortalt av barnevernet
hvordan det kristne budskapet skal fremføres. Jeg kan selvsagt ikke godta
den fremstillingen, men jeg er/var meget redd for at barnevernet skulle finne
ammunisjon for å frata meg retten til egne barn. Måtte derfor nedtone min
ærlighet over barnas spørsmål om flere sentrale spørsmål i bibelen.

Når det er sagt har jeg en bror som har erfart BV makt til fulle , og de har vil
jeg si dehumanisert ham på nedrigste sett., Barna som hele tiden har hatt et
godt forhold, til ham , får ikke se ham mer enn en 1 time pr. måned. Det skal
nevnes at mor til barna er langt nede på offerpyramiden som er så ideologisk
"inn" nå i disse dager blant politikere spesielt på vensresiden nemlig
identitetspolitikken , hun er somalisk og muslim. 
Han er øverst på offerpyramiden og er hvit middelaldrende mann. Uansett
hva han sier så blir dette brukt mot ham, endog regelrette løgner, motparten
derimot blir roset opp i skyene og engleforklart endog rene løgner gis
gullramme..

Jeg må si med sorg i hjertet at barnevernet som skulle ha vært noe godt har
blitt noe ondt, og de som rammes er desverre sjelden de som burde rammes.
når barnevernet i tillegg er infisert av venstresiden og deres
mutikulturisme/identitetspoltikk så må ting gå galt, når de i tillegg har all
makt og ikke må stå tilrette for noen så er dette oppskriften på maktmisbruk.
5△ ▽

 • Svar •

dalaipaka  • for 3 dager siden> tore Hansen

Du er urimelig å forvente at noen skal bruke tid på å lese den lange teksten
din.
5△ ▽

 • Svar •

Helge Olsen  • for 2 dager siden> dalaipaka

Hvis det var hold i din påstand " Barnevernet og de er helt sjanseløse mot
mengden av oppgaver og politikere og samfunnets forventninger", burde det
ha ringt noen klokker for våre politikere forlengst? Dessverre tror jeg ikke du
er i nærheten av problemstillingen med din beskrivelse - Men - Er det du
kaller "sjansløs" årsaken til alle negative mediaoppslag? Altså, du mener
barnevernet bør handle etter føre var prinsippet med bakgrunn i mengden av
oppgaver og forventninger?
3△ ▽

 • Svar •

Markus Geissler  • for 3 dager siden> dalaipaka

Ja,er det ikke omsorssvikt når barn blir fratatt fex. fordi brødskiven var for tjukk.Det har
skjedd.Og når ungene flir tvangsfratatt og får psykiske problemer PGAV dette skyldes på
foreldrene.Hvert år DØR barn under bv-oppsyn uten at det har konsekvenser for etaten. 
Mange barn som blir tvangsflyttet får alvorlige skader av å blir adskillt fra foreldrene og
makter senere ikke å mestre livet. Og ja,det fins desverre foreldre som misshandler ungene
men da skulle det FØRST politiet fastslår at det har skjedd noe straffbart FØR barn blir
fratatt. Vi trenger et familievern. Forresten er dette tema en til som MSM ikke
kommuniserer til offentligheten,derfor tror fortsatt mange i Norge at denne
barnehandelsindustrien er noe bra siden de kaller seg barneVERN.Der er det ikke.
8△ ▽

 • Svar •

Bjørn E  • for 3 dager siden> dalaipaka

At andre kan ha andre meninger enn deg burde du kunne akseptere, vi har faktisk
ytringfrihet her på resett selvom de stryker det de ikke liker.
6△ ▽

 • Svar •

dalaipaka  • for 3 dager siden> Bjørn E

Det handler om kvalitet og integritet. For 
lesernes og Documents sin egen skyld bør man stille krav om innhold. Å senke
kravene fordi materialet er i opposition til de man liker minst er ikke en god vei å gå.
3△ ▽

 • Svar •

Bjørn E  • for 3 dager siden> dalaipaka

Sprøyt å tull.  
At du er høvdingen over kvalitet å integritet bør du bare plukke av deg med
en gang. 
Du bør kunne ta innover deg at det faktisk gjøres store feil i barneværnet.
10△ ▽

 • Svar •

dalaipaka  • for 3 dager siden> Bjørn E

Jeg er utmerket klar over at det gjøres store feil i barnevernet, men det gir
ikke frikort til å komme med åpenlyst alvorlige og feilaktige påstander. Noen
må jo oppføre seg som høvding når Document er for lat.
1△ ▽

 • Svar •

tore Hansen  • for 3 dager siden> dalaipaka

Du lever på bedrag - dette er ikke kvalitet og integritet - det er ett system som
ikke har empati - bare en forkjærlighet for lover og regler. Det advokaten sier
er sannheten - og det gjør deg oppbrakt. For du vil lulles inn i søvn og
mangel på virkeligheten. Barn sliter med senvansker - fordi de ble tatt fra
mor og far - på ting som ikke var grov vold eller sexuelle overgrep - men
mindre ting som barn ikke lider av. Og ingen har heller kontroll med
Barnevernet - de har blitt en stat i staten. Om du ikke kan føle medynk med
alle barna som har fått knuste hjerter - som BV har forårsaket - er du en kald
fisk!
9△ ▽

 • Svar •

dalaipaka  • for 2 dager siden> tore Hansen

Kan garantere at også andre svikt enn grov vold og seksuell misbruk gir
alvorlige skader. Spesielt i første leveår hvor barn er overlatt til seg selv og
hverken får mat eller oppmerksomhet når det trengs får store konsekvenser.

Mange barn lever under forhold som er sterkt skadelige og har foreldrer som
er helt ute av stand til å tilfredsstille de helt grunnleggende behovene som er
essensielle for et barns utvikling. Her blir barna overhode ikke behandlet
som noe dyrebart og det er nok vanskelig for mange foreldre å skjønne at
mange andre foreldre er fundamentalt annerledes enn se selv.
1△ ▽

 • Svar •

Håvard Nielsen  • for 3 dager siden> dalaipaka

Forfatteren argumenterer ikke mot overtagelse ved grov omsorgssvikt
7△ ▽

 • Svar •

tore  • for 3 dager siden> dalaipaka

Helt enig!
2△ ▽

 • Svar •

Torgunn • for 3 dager siden

Barnevernsaker og voldsaker: forekommer det realtivt hyppig i minoritetskulturer? 
Noen som vet? Føres det statistikk i offentlig regi?
4△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim • for 3 dager siden

Flere barn bør raskere tas fra sine foreldre og sikres stabile foreldre.
3△ ▽

 • Svar •

Peter Magnus • for 2 dager siden

Barnevernet er en etat som i likhet med alle andre bør dømmes av sine brukere, hvilket i dette
tilfellet er barna, ikke foreldrene eller deres krets. Og barnevernsbarn sier med stort flertall i
undersøkelse etter undersøkelse at de er fornøyd med barnevernet. Den vanligste kritikken er
derimot at barnevernet grep inn for sent sett fra deres ståated. Derifra må det kunne utledes at
barnevernet er en offentlig suksesshistorie, som med god grunn nyder stor tillitt hos landets
folkevalgte og befolkning forøvrig.

Her er brukeren viktigst, og dem ser skribenten ut til å hoppe bukk over...
1△ ▽

 • Svar •

mikon  • for 2 dager siden> Peter Magnus

Skolen, med barnevernet begynner å hjernevaske barna allerede før de tar barna fra
foreldrene, om hvor dårlige foreldrene er. Att barna liker barnevernet i undersøkelser er
ingen overraskelse. 
Det er veldig få suksesshistorier med barnevernet. 
Man kan ta den historien som ble skrevet om her på Document og HRS, der 3 yngre
gutter/menn gruppevoldtok en jente i 14 årsalderen. De tre bodde i en leilighet med oppsyn
av barnevernet. Han ene afrikanske er sønn av en pastor i en frikirke. Det er BARE godord
å si om faren. Alle har gode ting å si om faren. Likevel tok barnevernet sønnen. Under
barnevernets omsorg begynnte sønnen med å ruse seg, og endte med en gruppevoldtekt og
ca 3 års fengsel. Er dette en suksesshistorie? 
Ville det ikke vært bedre å latt denne gutten bli hos foreldrene?
5△ ▽

 • Svar •

Helge Olsen  • for 2 dager siden> Peter Magnus

Barna trenger en stemme der hvor ansatte i barnevernet er opptatt av at aktivitetene gir
raske resultater på bekostning av nettopp barna og deres familier. En suksess historie vil
barnevernet aldri bli, heller tvertimot! Systemets autoritet og dets utøvelse er et Norsk
samfunnsproblem, kjent over hele verden. De barna som vil takke barnevernet vil lett bli
hørt. De som ikke har noe positivt å si om barnevernet blir, med et autoritært system - som
først og fremst beskytter den barnvern ansatte - forsøkt tiet ihjel i en endeløs rettsprosess.
4△ ▽

 • Svar •

lovåundre  • for 2 dager siden> Peter Magnus

Prøvde å finne disse undersøkelsene som viser at flertallet av barnevernsbarn er fornøyd
med barnevernet. 
Har du noen linker?
1△ ▽

 • Svar •

Asle Runar Borgersen  • for 15 timer siden> lovåundre

Svaret er kort og godt at de finnes ikke. Det er lett å kaste ut store ord og fine
floskler, men å komme med kilde er visst verre......
1△ ▽

 • Svar •

Cecilie Bedsvaag • for 13 timer siden

Et fantastisk godt innlegg av advokat Johan Haga! 
Barnevernet har altfor vide hjemler og kan ta de barna det vil. Det er ofte ikke de barna som
trenger det mest, som tas fra foreldrene. Jeg stiller meg bak forslaget om å nedlegge BV og
oppheve den forferdelige bv-loven, som gir BV så altfor vide fullmakter.

△ ▽
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Norsk barnevern er blitt beryktet i utlandet. 

Barnevernet er under kra�ig kritikk. Men god grunn. Det skrives for tiden

mye negativt om denne etat. Også det med god grunn

I liten grad blir det fokusert på de strukturelle forhold som gjør

barnevernet til en ubrukelig etat. Noen røster har det vært som f. eks.

advokat Gro Hillestad Thune og i sin tid Jon Alvheim. Sistnevnte var i en

årrekke leder av Stortingets helse og sosialkomite. Han skrev 10 bud for

den som kommer i kontakt med barnevernet. Disse 10 bud går egentlig ut

på ett; sky barnevernet som pesten.

Det er �ere grunner til at barnevernet er en håpløs etat, men to grunner er

helt avgjørende. For det første representerer barnevernet en

overoptimisme om hva det o�entlige kan makte på et meget vanskelig

område; nemlig å hjelpe barn som har problemer. Dernest er barnevernet

i sin struktur dømt til å mislykkes. Det siste skal jeg her kommentere.

Barnevernet skal både være den som hjelper familien når et barn eller hele

familien har det vanskelig. Samtidig er barnevernet den etat som kan ta

barna fra foreldrene. Dette er en helt umulig ordning. Barnevernet er etter

loven både «politi og Blåkors» samtidig. Ingen makter en slik kombinasjon.

Det ligger dypt i menneskenaturen å like å utøve makt. Om noen er

Blåkors og politi samtidig, vil derfor stort sett politisiden vinne. Slik er det

også med barnevernet. Politisiden har vunnet. Også i helt konkret forstand.

Barnevernet kan få med seg politiet for å trampe inn i hjemmene med

tunge sko om barnevernet mener det foregår noe som bør undersøkes.

Dette er ikke spekulasjoner. Jeg har hatt nedbrudte foreldre som forteller

rystende opplevelser med barnevernet som kommer på døren med

politiet. Diskresjon synes å være et lite kjent begrep for barnevernet.

Nok et forhold som gjør barnevernet håpløst, er at etaten har altfor sterke

hjemler til å bruke makt mot en familie i form av omsorgsovertakelse; les:

ta barna fra foreldrene. Hjemmelen gir barnevernet rikelig mulighet til å

misbruke makt. Lovens vilkår er at barnet blir vesentlig skadelidende, jfr.

barnevernloven § 4-6. Men hva er «vesentlig skadelidende»? Dette er et

altfor skjønnsmessig vilkår til en så dramatisk hjemmel for å bruke makt.

Prikken over i’en i denne sammenheng er at taushetsplikten er opphevet

når barnevernet krever informasjon. Om noen ikke tror meg, er det bare å

lese barnevernloven § 6-4. Legg særlig merke til tredje ledd. Jeg har møtt

leger som er rystet i sitt innerste over barnevernets informasjonshunger.

Omsorgsovertakelse er et så sterkt virkemiddel at hjemmelen for dette

tiltak må være ytterst presis og konkret. Det er den ikke. Dertil kommer at

når barnevernet har besluttet å ta barna fra foreldrene, har de en frist på 6

uker for å få tiltaket rettslig prøvet. Dette i motsetning til politiets bruk av

tvangsmidler som stort sett må prøves rettslig etter kort tid. 

Saken blir ikke bedre av at barnevernet har sin egen domstol,

fylkesnemnda. Dette er ikke en domstol i strengt rettslig forstand, men

fyller i hovedsak en domstols funksjon. Særdomstoler er ikke noen

uproblematisk ordning. I barnevernsaker blir med nødvendighet et nærhet

mellom barnevernet og fylkesnemnda et faktum ganske enkelt fordi

barnevernet og fylkesnemnda regelmessig møter hverandre. Dette gir

barnevernet en styrket stilling på foreldrenes bekostning. 

Ved fylkesnemnd og domstolbehandling har barnevernet dessuten

ubegrenset med ressurser. Kommunene kan kjøpe advokattjenester til

dette formål for �ere tusen kroner timen. Foreldrene – om de ikke har

meget god råd – er henvist til rettshjelp på statens bekostning til kr. 1.020

pr. time. Ingen trenger å gjette hvem som kan engasjere de mest

kunnskapsrike og erfarne advokatene.

Ordningen med dagens barnevern er fullstendig skakk kjørt. Noen

erkjennelse av dette synes ikke de ansvarlige – politikerne – å ha. De som

kommer ut for barnevernet har stort sett nok med å takle sine problemer i

hverdagen – og kampen mot barnevernet. De kan sjelden heve sin røst om

noen i det hele tatt vil høre på dem.

Barnevernet bør kort og godt nedlegges. Barnevernloven bør oppheves. 

Stra�eloven inneholder nok hjemler til å reagere stra�erettslig ovenfor

foreldre som utøver vold og alvorlig omsorgssvikt ovenfor sine barn. Dette

er et betydelig virkemiddel for å motvirke utønsket adferd ovenfor barn.

Dessuten kan dette virkemidlet spisses ved instrukser fra

Justisdepartementet og Riksadvokaten til politidistriktene.

Hjemmel til omsorgsovertakelse kan legges til barneloven. Denne loven

regulerer forholdet mellom barn og foreldre. Når det o�entlige overlater

omsorgen for et barn til andre enn foreldrene, trer det inn i foreldrenes

sted. Å legge hjemmelen her, vil være et signal om at det o�entlige påtar

seg et stort ansvar ved å �ytte foreldreoppgaven fra de biologiske

foreldrene til andre. Dette ansvaret bør i tillegg kunne sanksjoneres med

erstatningsansvar for det o�entlig når man mislykkes ved bruk av dette

maktmidlet.

Myndigheten til å frata foreldre barna bør dessuten begrenses til alvorlig

volds- og rusmisbruk, og situasjoner der foreldrene regelrett ikke makter å

dra omsorg for barna. Terskelen må settes høyt. Det må bli slutt på dagens

situasjon hvor barnevernet truer med omsorgsovertakelse fordi et barn har

fått et klapp på baken eller et klyp i armen. Dette er ikke alvorlig

voldsutøvelse. Ja, jeg har til og med hørt tilfelle av at barnevernet har hevet

røsten fordi barn har fått en Bibel av sine besteforeldre. Jeg vet om

barnevernet i den kommunen dette gjelder.

Oppgaven med å bistå foreldre som har det vanskelig med barn, bør �yttes

til primærhelsetjenesten. Denne tjenesten har fra før et ansvar både for

barna og foreldrene. 

Barnevernet som egen etat har bare bidratt til at det er blitt �ere kokker –

og i sannhet mer søl. Helsepersonell har forhåpentligvis nok vett og

forstand til å kunne hjelpe foreldre med også andre enn rent medisinske

spørsmål.

Det har kommet meg for øret at den ansvarlige statsråd vurderer egen

særdomstol for barnevernssaker. Det er som sagt en meget dårlig ide. Det

er å videreføre ordningen med fylkesnemnder. Rettslig prøving av

tvangsmidler i saker om barn bør foregå for de alminnelige domstoler.

Men styrkeforholdet mellom foreldrene og kommunen må endres slik at

kommunen må kjøpe advokattjenester på samme premisser; les pris, som

foreldrene.

Rettssikkerheten er rett og slett ikke god nok på dette området. Det

problemet løses kun ved å ta slike radikale grep som nevnt ovenfor. Aller

viktigst er at hjemmelen for å ta barn fra foreldrene blir ganske annerledes

presis og konkret enn i dag. Minst mulig bør overlates til skjønn.

Til slutt; det er ingen grunn til den optimisme med tanke på hva det

o�entlige kan utrette som dagens barnevernlovgivning bygger på. For mer

enn tredve år siden skrev sosialdemokraten og konkurransedirektøren Egil

Bakke at det ikke var grunn til å tro at staten er bedre enn borgerne til å

løse deres problemer. Det gjelder i særdeleshet omsorgen for barn. Det

o�entlige kan aldri erstatte foreldrene på en god måte.

Omsorgsovertagelse er derfor et virkemiddel som bare bør benyttes i de

ytterst vanskelige krisetilfeller. Men først må barnevernet nedlegges.

 

Johan Haga, advokat
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