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 DEBATT

Propaganda eller realiteter om norsk
barnevern? | Einar C. Salvesen

Lover og regelverk kan ha de beste intensjoner, men er avhengig av

forvaltningskvalitet, og det er den som svikter.

«Andre land vil se til Norge», sier barne- og likestillingsminister Linda

Hofstad Helleland i intervju med Aftenposten. Slik snakker bare en minister

som er satt til å styre et system hun ikke har hatt nærkontakt med. Vi er

tusener av mennesker, fagfolk og lekfolk som har opplevd systemet fra

innsiden, og erfart en annen virkelighet enn det ministeren prøver å

fremstille.

Man må skille mellom innpakning og innhold. Lover og regelverk kan ha de

beste intensjoner, men er avhengig av forvaltningskvalitet, og det er den som

svikter. Massiv kritikk fra fagmiljøer basert på detaljert kunnskap om

hvordan systemet fungerer, har fremkommet. Den gjelder særlig

omsorgsovertagelser.

Manglende dømmekraft

Som ministeren påpeker, ser vi tilfeller der det er åpenbart at barn må

beskyttes mot vold og eller overgrep ved at barnevernet overtar omsorgen.

Men det er manglende dømmekraft, inkompetanse og misbruk av lovens

intensjon når barn fjernes på grunnlag av avstraffelser med mild grad av

«vold», fremfor å sette inn tiltak i hjemmet.

I de fleste saker som fører til omsorgsovertagelser er det heller ikke spørsmål

om vold og overgrep, men finmåling av omsorg i fokus. Oppfatninger og

synsing ut fra saksbehandlers og det enkelte barnevernskontors personlige

preferanser og livshorisont kan her avgjøre hva som er god nok omsorg. Det

mangesidige og nyanserte nett som menneskelige relasjoner og tilhørighet

innebærer, kan bli feid over med lettvinte fortolkninger og misbruk av

psykologisk teori.

Skape tillit og vise respekt

Omsorgsovertagelsens pris er skyhøy. Barn i fosterhjem mister kontakt med

nettverk, blir utsatt for en traumatiserende samværsordning og har dårlig

prognose. Gevinsten med å holde familien sammen er åpenbar. Hva skal til

fra barnevernets side for å unngå unødige omsorgsovertagelser og skape et

samarbeidsklima som både kan avklare den faktiske omsorgen og gi

resultater i form av læring og endring?

Det er mye som bør sies om dette, men om man overfor utsatte familier ikke

evner å skape tillit, vise empati og respekt for de utfordringer, ulikheter og

kulturspesifikke uttrykk som finnes innen den enkelte familie (norske

familier inkludert), hjelper det lite med mer teori og all verdens

kompetanseløft.

Stikkord for et bedre barnevern er derimot at det enkelte barnevernskontor

har verdier og praksis knyttet til ydmykhet, åpenhet, selvforståelse og

feilhåndteringsrutiner. «Personlig egnethet» er her stikkord både for ledelsen

og de ansatte. I dag ser vi for mange eksempler på det stikk motsatte.

Uavhengig kommisjon

Siden vi står så langt fra hverandre i forståelsen av virkeligheten når det

gjelder barnevern, burde det nedsettes en uavhengig kommisjon som

undersøker «havariene», enkeltsaker som utgjør «bevisene» for vår kritikk.

Ved en flyulykke ser man ikke på et tilfeldig utvalg fly, men på det spesifikke

flyet. Dette er noe ganske annet enn den undersøkelsen av enkeltsaker

ministeren henviser til.

Hellelands innspill og øvrige artikler fra ansatte i systemet til forsvar for

barnevernet kan for oss som har sett hvordan dette apparatet fungerer på

nært hold i et ukjent, men anselig antall omsorgsovertagelsessaker, bare

unnskyldes med manglende erfaring fra innsiden av systemet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter.

   

9 kommentarer

Bente K. Fremmerlid

Svar

for 5 dager siden

Veldig enig med Salvesen her. Ord på papir er en ting, praksis er noe helt annet. Jeg er mor, og
jeg er lærer, og jeg har opplevd offentlig maktmisbruk i forbindelse med barnevern.

Dersom jeg som lærer sender en bekymringsmelding til barnevernet, skal barnevernet senest
innen en uke starte undersøkelser. Det handler om barnets beste. Dersom jeg som mor melder
fra om offentlig "omsorgssvikt" (=lovbrudd) skjer det ingen verdens ting. Da handler det visst ikke
om barnets beste lenger.

Min (og ma... Vis mer

12 Anbefaler

steinar.lande
svarte Bente K. Fremmerlid 

Svar

for 5 dager siden

En svært god beskrivelse av virkeligheten. En beskrivelse det er vanskelig for "mannen i
gata" å tro kan være sann. For offentlige ansatte kan jo ikke opptre ondskapsfullt? Det er vi jo
alle opplært til å tro i "verdens beste land".

6 Anbefaler

Olav Terje Normann Bergo

Svar

for 5 dager siden

Viktig innlegg fra en sakkyndig psykolog som kjenner mange enkeltsaker og deres forløp i detalj,
og vet hvor katastrofalt galt det kan gå. Jeg merket meg særlig tre forhold, i artikkelen: (1)
Statsrådens innstilling til sitt samfunnsoppdrag som barneminister. Hellelands propaganda er
helt på linje med Bufdirs og mange kommunale barneverns forsøk på å blankpolere en falsk
fasade. Men det har blitt stadig vanskeligere å skjule at det offentlige svikter og sviker alt for
mange barn. Om noen år, når... Vis mer

11 Anbefaler

SE 6 FLERE KOMMENTARER

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!

PUBLISER KOMMENTAR POPULÆRE
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Omsorgovertakelsens pris er skyhøy. Gevinsten med å holde familien sammen er åpenbar, skriver innleggsforfatteren.
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6. sep. 2018 19:00 13:00   Einar C. Salvesen
Psykologspesialist, talsmann Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)   

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak, konkluderer
menneskerettighetsdomstolen

Hvorfor svarer ikke norske politikere på BBCs spørsmål om
barnevernet? | Bunkholdt, Einarsson og Storø

Jeg skal sørge for et barnevern som er der for barna, ikke kommentere
enkeltsaker | Linda Hofstad Helleland
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Når har et foster
menneskeverd?
Les innlegget fra Ola Didrik
Saugstad.

Åpent brev til Bik
Bok: Vi er mange
som gråter i
prøverommene deres
Les Si ;D-innlegget.

Trenger vi egentlig
legen for å sykmelde?
Hvorfor skal legene fortsette å
liksomattestere sammenhengen
mellom sykdom og jobbfravær?

Det er ikke synd på
Berit Svendsen
Les Trine Eilertsens kommentar.

Lærer er vårt
viktigste yrke? Ha-
ha!
Hver gang jeg hører utsagn som at
læreryrket er det viktigste, blir jeg
ikke oppgitt, jeg blir forbannet. Det
er fake news.

Samboer, gift deg!
Den som har vært gift fire ganger,
har vært smartere enn den som har
vært samboer med samme person
gjennom hele livet.

Kjære nyutdannede
sykepleiere. Her er
det som kommer til å
skje.
Les Tegnehanne.
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 LES OGSÅ

«Livet mitt er ødelagt»
Vedlikehold til 600.000
endte med byggeprosjekt
til over 23 millioner

Dette er en av Oslos
fineste hager

72-åring dømt for å ha
kjørt på Sunniva Gylver

Rundt én million
demonstranter i
Barcelonas gater

Siden 2009 har
karakterene avgjort
hvilken Oslo-skole en
kommer inn på. Det kan
det bli slutt på.
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Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

BARN BARNEVERN KONFLIKT LINDA HOFSTAD HELLELAND

OVERGREP
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