




-7 De fleste smabarnsforeldre vii nikke gjenkjennende til 
scenene som utspiller seg i villaen utenfor Warszawa 
denne ettermiddagen: Husets toaring er nettopp kommet 
hjem fra sin andre innkj0ringsdag i barnehagen. Han er 
storforn0yd og suser mellom sofabasing, fjernkontroller, 
mobiltelefoner og mammas rygg, som nar som heist kan bli 
til en steilende hest. Innimellom dukker han under spise
bordet og henter opp en !eke til husets atte maneder gamle 
baby, som med store 0yne f0lger med fra mammas fang. 

Det uvanlige i dette huset er statusen tiJ be boerne: De to 
norske alenem0drene i trettiara karakteriserer seg og 
barna sine som flyktninger. ((Si ri» har s0kt Den polske 
republikk om asyl for seg og datteren, mens ((Lena» haper 
at hun skal slippe iiga sa langt, ogat hun ogs0nnen far !eve 
et normalt liv her. Begge m0drene 0nsker at polske 
myndigheter vii anerkjenne deres evner til a vrere foreldre, 
noe de hevder at norske myndigheter ikke gj0r. Derfor er 
de pa flukt fra norsk barnevern. 

Det bar vrert en kraftig 0kning i antall bekymrings
meldinger om barns oppvekstkii.r i Norge de siste ara. 
I 2016 mottok barnevernet 58 254 bekynuingsmeldinger, 
mot 37 270 i 2008. De fleste i 2016 handlet om foreldres 
mangJende foreldreferdigheter. Som regel resulterer 
barnevernets videre unders0kelser i tiltak som skal hjelpe 
de biologiske foreldrene a gi barna sine en god nok 
oppvekst. Med andre ord: De aller fleste famiJier som kom
mer i kontakt med barnevernet i Norge bestar. 

De siste ii.ra har det likevel vrert en 0kning i an tall barn 
som blir tatt ut av sin biologiske farnilie, fra dr0yt 9000 i 

ASYL 
• Asyl betyr et fristed mot forf0lgelse. 

• For fl ffl asyl ma man oppfylle vilk;kene for fl bli 
anerkjent som flyktning. 

• Etter folkeretten har statene rett til a gi asyl, men ingen pllkt. 
• Det viktigste elementet i asylrett er at mottakerstaten 

plikter a avsta Ira a utlevere en person til en stat der 
vedkommende kan ventes a bli forfulgt. 

• Polen er blant landene i Europa som tar imot fcerrest 
flyktninger. Hittil i flr har 355 personer ffltt innvilget asyl. 

For 0yeblikket huser landet dr0yt 3300 flyktninger. 

• Deter ytterst sjelden at nordmenn s0ker asyl i andre stater. 
Fra 2008 til 2012 var det ingen nordmenn som s0kte asyl i 
utlandet. Det sam me gjelder for 2015. I ara 2013, 2014 og 
2016 var det fem eller fcerre nordmenn som s0kte asyl. 

Kilde: Store nor5ke leksikon. 
Migration Policy Institute (MPI), UNHCR Poland. 
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Jeg har hatt passet klart og bagenferdig 
pakket siden de tok ham for andre gang. 

«LE NA» 

2003 til nesten 16 000 i 2016. Bamevernet overtar oftere 
enn tidligere omsorgen for yngre barn. If0lge Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet er det fordi forskning har 
girt 0kt kum1skap om betydningen av foreldres ferdigheter 
for barns helse, srerlig nar det gjelder de yngste. 

Lille ((Tuva» ble f0dt med hastekeisersnitt for snart et ar 
siden. Mamma Siri hadde utviklet svangerskapsdiabetes. 
F0dselen ble derfor satt i gang med medika.menter, men 
midtveis matte mor flyttes til operasjonsstua. 

- Morgenen etter ble jeg vekket av ansvarlig jordmor og 
en sykepleier som sa at barnevernet ville snakke med meg. 
Jegvar fortsatt sa darlig at flere sykepleiere matte hjelpe 
til med a heise megfra senga og over i en rullestol, sier Siri. 

De fysiske problemene ble overskygget av vissheten om 
de fire offentlig ansatte som ventet. Siri ringte advokat 
Signe Blekastad, sam kastet seg i en taxi. F0rst da hun var 
pa plass, Ia Siri barnet sitt pa fanget og lot seg trille inn til 
barnevernets representanter. 

- De sa ikke sa mye utover at de had de fatt en anonym 
bekyrnringsmelding. De hadde vel ikke regnet med at devil
le m0te en advokat. 

Barnevernets bes0k kom ikke helt overraskende pa Siri. 
Hun har et barn fra et tidligere forhold, og to ar i forveien 
hadde barnevernet overf0rt den daglige omsorgen for dette 
barnet til barnets far. Da Siri gikk gravid med barn nummer 
to, meldte noen bekymringom hennes tidligere medikament
bruk og omsorgssvikt overfor det eldste barnet. If0lge barne
vernet var noen i hennes nrermeste krets engstelige for om 
hun ville takle a bli mor pa nytt. Privatetterforsker Finn 
Abrahamsen bisto Siri i detme peridoen, balnt annet med a 
gjennomga bevismateriale for a im0tega pastandene. 

- Barnevernet fors0kte a apne sak, men sa lenge babyen 
ikke var f0dt, var de avhengig av mitt sa.mtykke. Jeg ble 
selvf0lgelig engstelig, selv om pii.standene om omsorgssvikt 
overfor mitt eldste barn aldri er dokumentert eller behandlet 
rettslig. Under et f0dselsforberedende m0te pa sykehuset 
fortalte jeg at jeg var bekymret for hva som kunne skje nar 
barnet ble f0dt. F0dselslegen fikk meg til a senke skuldrene: 
((Hvorfor skal de ta bm·net? Pa sykehuset er det vi som 
bestemmer>>, sa hun. 

Lena har vokst opp i bm·nevernets omsorg. Ungdomstida 
var preget av rus og kriminalitet. Graviditeten for tre ii.r siden 
endret alt: H un forteller at hun ble rusfri og forlot sitt gamle 
milj0. Fokuset ble a vrere en sa god mor som mulig for 
s0nnen. Likevel ble han plassert i beredskapshjem bare noen 
uker etter f0dselen. Da babyen var et par mii.neder ga.l1ll11el 
f0lte hlm seg presset til a takke ja til et tilbud om opphold pa 
m0drehjem for a fa veiledning ogoppf0lging i omsorgsrollen. 
Etter kort tid fikk hun h0re at barnevernet planla a overta 
omsorgen for s0nnen hennes permment. Det tok ikke lang 
tid f0r politiet kom og hentet babyen. Da fylkesnemnda i fjor 
h0st bestemte at bm·net skulle tilbakef0res til mot~ vm· lykken 

stor, men frykten for a miste S0nnen nok en gang, hadde 
festetseg. 

- Jeg har hatt passet kla.rt og hagen ferdig pakket siden de 
tok ham for andre gang, sier hun. 

Da noen i sommer meldte mistanke om at hun kunne ha 
begynt a ruse seg igjen, ville barnevernet gjenoppta 
konta.kten - til tross for at hun hadde avgitt rene rustester. 
Lena tok den ferdigpakkede hagen og dro. 

- Jeg f0ler meg trakassert og utrygg i Norge. Barnevernet 
gir deg aldri fred, selv om de taper i fylkesnemnda og aile 
rustester er negative. 

Siri fikk reise hjem fra sykehuset med den nyf0dte babyen 
sin. Rapportene fra sykehuset beskrev en mor uten 
veiledn.i.ngsbehov som ut0vet god omsorg. Selv om hLm had de 
oppgitt en barnefar, var hun i praksis alenemor. En alenemor 
som s0rget for at hun all tid hadde vem1er med barnefaglig 
kompeta.nse til stede nar barnevem et var pa bes0k. Datteren 
ble beskrevet som ((\'elstelt ogfom0yd», ogsamspillet mel! om 
mor og darter som ((adekvat» i denne perioden. Men i saks
papirene kommer det ogsa fra.m at representantene fra det 
offentlige syntes det var vanskelig a bed0mme mors 
omsorgsevner fordi hw1 aldri var alene. Barnevernstjenesten 
foreslo flere ganger et utredningsopphold pa et m0drehjem, 
slik at de kunne observere henne over tid. Siri var .ikke 
interessert, men fire maneder etter f0dselen var ikke 
avgj0relsen hennes Ienger. 

- Advokaten min ringte og sa at barnevernet hadde fattet 
to vedtak som til sa.mmen innebar at jeg matte akseptere a bo 
tre maneder pa 1110drehjem, hvis ikke ville de ta fra meg 
babyen. Barnevernet ringte pa d0ra mens jeg snakket med 
benne i telefonen. 

Samme dag tlyttet Siri motvillig inn pa m0drehjemmet. 
I rapporteue fra institusjonen beskrives det hvordan 
personalets fors0k pa a ((Vei)ede mor i OffiSOrgsut0VeJsen 
overfor barnet» mislykkes: ((Mor har (. .. ) unndratt seg all 
type tilbud om hjelp fra personalet. Hun har vrert lite pa 
avdelingen, og man har derfor ikke kommet i posisjon for 
a kunne st0tte Og vei)ede henne, elier kunne vurdere 
barnets behov for hjelp og st0tte.>> 

- De ljuger, sier Siri. -De forb0d meg til og med a snakke 
med de andre beboerne. 

En tidlig morgen, etter rundt en maned i det hun kaller 
((skrekkens hus>>, la Siri datteren i vogna og gikk ut d0ra, fast 
bestemt pa aldri a komme tilbake. 

- Advokaten, privatetterforsker Finn Abrahamsen og jeg 
skulle hart et m0te med m0drehjemmet og barneverns
tjenesten den morgenen. Da barnevernstjenesten avlyste pa 
kort varsel, fikk vi mistanke om at noe var pa gang. I sarnrad 
med advokaten trakkjeg derfor samtykket mitt om a vrere pa 
m0drehjemmet, sier Siri. 

Hun gikk i dekning i Oslo. Siden sa.mspillet mellom he nne 
og datteren enna ikke var evaluert av fagfolk, opps0kte hun 
to sakkyndige psykologer pa eget initiativ. -7 
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-7 -Etter halvannen time hadde vi tilstrekkelige bevis pa at 
samspillet er uprudagelig. 

Datteren var enna ikke registrert med navn i Folke
registeret og hadde ikke pass, men Siri kjente folk som var 
villige til a kj0re dem til Polen. Etter et par maneder hos gode 
venner, endte de i Warszawa. 

- Det er her makta er. I motsetning til andre som er pa 
flukt, vii jeg ikke gjemme meg. Jegvii renvaskes. Da rna saken 
leftes opp ogfram i lyset. 

I september sprakk nyheten om at en norsk kvinne hadde 
s0kt asyl for seg og barnet sitt i Polen. Den f0rste artikkelen i 
den landsdekkende avis a Nasz Dziennik ble fulgt opp av flere 
radio- og tv-kanaler. Bratt var Siri kjendis. Politiet stoppet 
henne pa gata og ville ta bilder sammen med he nne og sen de 
sine norske kolleger for a vise at «i Polen passer vi pa damene 
vfu·e, vi kommer ikke og tar babyene deres om natta». En 
kvinneforening startet underskriftskampanje for dem. Det 
kom invitasjon til regjeringens offisielle markering av den 
nasjonale familierettighetsdagen. 

I begynnelsen av oktober var Siri gjest i et av landets mest 
populrere debattprogram. «Hvordan kan det ha seg at en 
person kommer til Polen med sitt eget barn fordi hun er redd 
for a bli fratatt barnet?», apnet programlederen. Siris advokat, 
Jerzy KwaSniewski, forklarte 530 000 tv-seere hvorfor han er 
overbevist om at det norske barnevernet vii ta Siris clatter, og 
at hun derfor trenger Po lens beskyttelse: 

- Barnevernet i Norge er en institusjon som representerer og 
inneholder de verste ingredienser som knekker europeiske 
familierettigheter. Siris situasjon er et veldig godt eksempel 
pa hvordan barnevernet kan knekke en familie, og0delegge 
familieliv og relasjoner mellom foreldre og barn. 

Advokat KwaSniewski, som representerer den kon
servative, ideelle, juridiske stiftelsen og tenketanken «Ordo 
Iuris», fortalte at fire prosent av alle farnilier i Norge er 
overvii.ket og kontrollert av barnevernet, og at «nesten aile 
barn a rna vise fram matpakken pa skolen eller i barnehagen, 
og lrereren mii skrive rapport om det til barnevernet». 

- De sliir ogsa ned pa foreldres overforbruk av medisiner, 
mulighet for depresjon, og kaotisk levemate. 

Programlederen var tydelig sjokkert: 
- Unnskyld at jeg ler, men deter vanskelig avrere alvorlig. 

Aile harvel rett tillitt diirlig hum0r eller en darligdag? 
Polens UDI-representant i studio, Jakob Dudziak, ville 

ikke si noe om Siris muligheter for a fi\ asyl: 
-Aile utlendinger som vii eller har behov for det, kan s0ke 

asyl i Polen. De rna oppfylle to krav samtidig: De ma ha behov 
for beskyttelse, og det rna vrere i den polske republikks 
interesse a gi dem det. Er disse to kravene oppfylt, kan 
UDI -sjefen og utenriksministeren gi asyl i Polen. 

Programlederen avsluttet med en forsikring til Siri: 
- Du er i et fritt land, og kan f0le deg trygg her. 

Polen bar de siste par lira miittet true mye internasjonal 
kritikk: I mai i iir truet E U-kornmisjonen Polen med rettslige 
skritt og muligutkastelse av EU fordi landet nektet a ta imot 
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asyls0kere gjenno111 EUs kvoteordning. Journalist Piotr 
Falkowsky, som furst skrev 0111 Siri, peker pa dette bakteppet 
som en av flere arsaker til at denne saken er spesielt 
interessant for Polens medier og befolkning: 

- Deter oppsiktsvekkende at en veltalende ogressurssterk 
kvinne fra Vesten,ja, fra et land som fortoner seg so111 et slags 
paradis, s0ker asyl i Polen. Deter ikke mange iir siden Polen 
var et kommunistisk regime, og mange polakker s0kte asyl i 
Vesten. Bakgrunnen viir gj0r ogsa at statens grad av 
invo.lvering i folks privatliv i skandinaviske land framstiir 
som brudd pa rettighetene til den enkelte. Mens dere ser ut 
til a ha en ubegrenset till it til at staten vet best hva som er 
riktig for dere og vii dere vel, er staten i viire 0yne all tid en 
fiende vi ikke kan stole pa, sier han. 

I et land hvor familien er viktigere enn enkeltindividet, 
framstar det som uforstaelig at staten vii skille foreldre og 
barn permanent- nrer sagt sarnme hva som er situasjonen 
i hjemmet. 

- Det fins tilfeller hvor barn blir fjernet fra foreldrene her 
ogsa, men det skjer aldri uten brii.k. For oss er til og med 
verdens verste forelder bedre omsorgspersoner eon staten. 

Den polske journalisten Henryk Malinowski har bodd i 
Norge i mer enn 30 iir, og har god kjennskap til bade norsk og 
polsk samfunnsliv. 

- Den polske regjeringen har lenge varslet at familien 
skal fii sterkere vern. I sa mate blir saken om den norske 
barnevernsflyktningen en pr0vestein for regjeringen. 
Dersom hun fi\r asyl i Polen, vii det vrere et prakteksempel 
pa at regjeringen tar dette pa alvor, sier han. 

- Polakker liker ikke den norske mode lien, hvor man har 
en formyndermentalitet. I Polen fiir farniliene veldig mye 
tillit Det motsatte er tilfelle i Norge, hvor staten har deg 
under oppsyn fra barnehagen ogopp gjennom skolegangen, 
sier Malinowski. 

Han er usikker pa hvordan den uvanlige asylsaken kan 
pavirke forholdet mellom Polen og Norge: 

-Norge vii sikkert bruke verkt0y for a Iegge press pa Polen 
ide nne saken, det vrere seg E0S eller olje og gass. Kan hende 
kommer vi dit at Norge vii begjrere kvinnen utlevert. Da 
gjenstiir det a se hvordan polsk UD vii reagere. 

I vandrehallen i den polske parlan1entsbygningen i 
Warszawa er en skoleklasse pa omvisning. De titter nysgjerrig 
pa kvinnen i Iilla kjole. Kanskje ikke sa rart, for parianlents
medlem Piotr Uscinski insisterer pa a ta selfie med henne, 
deretter kysser han henne galant pa handbaken. Uscinski er 
Ieder for ei gruppe parlamentarikere som jobber for a 
fremme familiesaker. Han har nettopp fatt presentert 
detaljene i Siris sak ogsynes den er meget interessant. 

- For meg er det et paradoks at land som frarnstiller seg 
som frilietens fyrtiirn bryter med sentrale punkter i 
menneskerettskonvensjonen, s ier han, og sikter til 
konvensjonens artikkel iitte om «retten til fanlliieliV>>. 

- Her er det ikke nok a angi noen anonymt for dfu·lig 
barneoppdragelse. Hvis et barn klager til skolen om at det 
blir slatt hjemme, vii politiet unders0ke saken. Aile pastander 
ma etterpr0ves ogdokumenteres. Vart miller at familien skal -7 



I motsetning til andre som er pa jlukt, viljeg ikke gjemme meg. 
Jegvil renvaskes. Da ma saken ll!Jftes opp ogfram i lyset. 
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TRYGG: - Politiet stopper meg pa gata for a ta bilde og sende det 
til kolleger i Norge. «I Polen passer vi pa damene vare. vi 
kommer ikke og tar babyene de res om natta» sier de. forteller 
«Siri» om dette private bildet. 

KJENDIS: - Kjendisstatusen skulle jeg gjerne vcert foru ten. 
Dette er jo egentlig bare en trist sak. sier «Siri». Her med 
familiepolitikeren Piotr Uscinski, sam gjerne 0nsker en selfie 
med den norske kvinnen. 

Det er ingen tvil 
om at hennes rett 
til et familieliv er 
krenket i Norge. 

JERZY KWASNIEWSIO, 

ADVOKAT 

ST0TTEERKUERINGER: En 
polsk kvinneforening har en 
underskriftskampanje for «Siri» 
og babyen. 

vcere en helhet, derfor gj0r vi ingenting med mindre det 
er tydelig at bamets liv eller helse er i fare, sier han og 
forteller at selv om han personlig ikke kjetmer noen, sa 
vet han atstadigflere uten.landske farnilier velger a flytte 
ti.l Polen fordi de her kan oppdra sine bam som de vi.!. 

- Hvis et barn kan lide skade ved a bo san1men med 
foreldrene sine, blir det selvf0lgelig flyttet, men vi har 
som et prinsipp at omsorgen skal forbli i ncer fanul ie om 
mulig, sier fan1iliepolitikeren, ogfortsetter: 

- Hvis problemet er alkoholrnisbruk, kan foreldre 
som ga.r i terapi fii barna ti.lbake. Sitter de i fengsel og 
beviser at de kan job be segtilbake, skjer det samme, selv 
om de bar sonet for void. Foreldrene fiir tett oppf0lging 
og hjelp t il a klare foreldl'erollen. 

Uscinski kan bare komme pa en type forelder som 
helt sikkert ikke vii fa beholde e ller tilbakef0rt barnet 
sitt i Polen: 

- En pedofil far. Og hvis forel~rene ikke er inte resse11: 
i a ha barna, vii det kunne apnes for adopsjon. I aile 
andre til feller stiller foreldre svcert sterkt her. 

Hansmiler: 
- Jeg forstar at Polen fo11:oner seg ncermest som en 

frihetens 0y i Europa i disse rider, og deter jeg vel dig 
glad for. 

Detfins ikke tall pa hvor mange foreldre som !wert ar 
unndra.r seg barnevernets inngripen eller r0mmer uten
lands. Etter at den nye so·affeloven ttadte i kraft i Norge 
j 2015, risikerer foreldre i St01Te grad em1 tidligere a bli 
straffeforfulgt dersom de r0n1mer fra barnevernet med 
barna sine. Mens det f0r 1. oktober 2015 matte vcere 
fattet et vedtak om midlertidig plassering elle r 
omsorgsovertakelse, er det na tilstrekkelig med en 
begjcering om vedtak for astarte straffeforf0lgelse. 

To dager f0r Siri fortalte om saken sin i debatt
programmet, ble hennes polske advokat opps0kt av 
poHtietog bedt om a opplyse om hvor SiJ·i ogdatteren 
befant seg. Barnevernet i Norge hadde meldt den atte 
maneder gan1le babyen savnet, og norsk politi hadde 
sendt saken til sine polske kolleger. Advokat Jerzy 
Kwasniewski nektet a sval'e, med henvisning til at Siri 
er i en asylprosess. H ru1 ba ogsa om en jurid isk 
begr unnelse for henvendelsen. Det hadde han enna 
ikke fatt da denne ru·tikkelen gikk i trykken. 

Signe Blekastad, Siris norske advokat, mener norske 
myndigheter ikke hru· juri disk gmnnlag for a melde Siri 
eller datteren savnet Hun viser ti.l at bamevernstjenesten 
nylig trakk sin egen sak om omsorgsovertakelse som de 
hadde fren1met for fylkesnemnda tidligere i iir: 

- I juridisk forstand er min klient en fri kvim1e som 
kan reise hvor hun vii med barnet sitt. Jeg mener at hun 
ogsa kan reise trygt hjem til Norge, uten a vcere redd for 
a miste omsorgen for barnet sitt. Men jeg skj0nner at 
hun er engstelig. 

Siri har fritatt barnevernstjenesten for taushetsplikt, 
men de vii ikke u ttale seg: 

- Vi 0nsker ikke a utta.le oss om saken, verken pa 
generelt eller spesiel t gruruuag. Det hru1dler 0111 barnets 
rettssikkerhet, sier lederen for den aktuelle barne
vernstjenesten. 

Etter at Siris sak ble kje nt, hru· advokat Jerzy 
Kwasniewski fa tt flere henvendelser fra norske 
fan1il ier SOI11 0nsker a s0ke asyl i Polen. 

- For 0yeblikket jobber vi 111ed tre saker 0111 norske 
familier som s0ker beskyttelse mot norsk barnevern. Vi 
er ikke ko111met langt nok i vfu·e unders0kelser til atjeg 
kan si noe konkret enna. Vi bmkte to maneder pa Siris --) 
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TROR PA ASYL: Jerzy Kwasniewski jobbet med asyls0knaden til «Siri» i to maneder f0r han sendte den 
30. august. Han mener hun har gode muligheter for a fa innvilget asyl. 

--0>--------
Deter viktigfor meg a renvaske meg. Fa anledning til a 

vise aile at jeg er en god mor for datteren min. 

~ sak, ogden er etter var oppfatning bade godt do
kumentert og veldig klar: Deter ingen tvil om at 
hennes rett til et familieliv er krenket i Norge, sier 
han og understreker at behandlingen av en asyl
s0knad kan ta opptil seks maneder. 

- De fleste s0knader om asyl i Den polske 
republikk blir avvist, men dette handler om en 
europeer, og deter ingen tvil om at barnevernet 
bar brutt artikkel atte i de Europeiske menneske
rettighetene. Vi bestemte oss for a hjelpe Siri for 
a demonstrere at yj beskytter disse rettighetene 
og aile som s0ker tilllukt i Polen. 

I villaen hvor de to norske alenem0drene har 
s0kt tilflukt, holder toaringen tempoet oppe. 
Mamma Lena apner tetTassed0ra mot hagen SOIIJ 

er beskyttet av h0ye gjerder og en elektrisk port. 
S01m en pr0Ver fiskelykken i en gjengrodd darn. 
Med mamma Siris hjelp setter lille Tuva n0lende 
sine Hello Kitty-skodde f0tter pa gressbakken. 
Lena har nettopp fatt beskjed om at barnevernet 
yjJ fremme sak for fylkesnemnda for a piilegge 
henne a motta hjelpetiltak hjemme i Norge. Siri 
har akkurat fatt yjte at norsk polit i er pa sporet av 
henne i Polen. Hva tenker de om fran1tida? 

- Jegyjl bare bo her lengst mulig, svarer Lena. 
- Ette r !wert haper jeg a fa meg enjobb, legger 

hun til. 
- Det er viktig for meg a renvaske meg. Fa 

anledning til a vise aile at jeg er en god mor for 
datte ren min, sier Siri. 

Noe av det f0rste hun gjorde d a hun kom til 
Polen, var a opps0ke et ins titutt for a ta har
pr0ver som kunne vise om hun hadde brukt 

med ikan1enter det siste iiret. 
- Det eneste de kunne spore var Paracet. 

Siden jeg ogsa b le beskyldt for a ha psykiske 
problem er, har jeg opps0kt to uavhengige 
psykiatere her for a fa dokumentert at jeg er ved 
mine fu lle fe rn. Datteren min har fatt vaksiner 
og blitt unders0kt av Po lens beste barneleger. 
H un far de beste attester, sier Siri, og legger til 
at niir behandlingen av asyls0knaden er ferdig, 
vii h un ta saken til Menneskerettighets
domstolen i Strasbourg. 

- For a belyse uretten som er begatt mot meg 
i Norge. J eg kommer ikke til a gi meg f0r de 
ansvarlige er stilt t il ansvar. 

Forel0pig lever Siri pa norske NAV -penger og 
0konomisk st0tte fra fore ldrene, men hun ser 
for seg a begynne a job be etter hvert. 

- Jeg har jo allerede ratt et jobbtilbud, smiler 
hun. · 

De to kvinnene tenkte aldri pa at avgj0relsen 
om a flykte fra barnevernet kunne ha flere 
negative konsekvenser enn a bli i Norge. 

- Mitt hovedfokus var a sikre det yngste 
barnet mitt, men det var ingen enkel avgj0relse 
a dra. Jeg matte jo blant annet for late mitt eldste 
barn, sier Siri. 

- Jeg dro for a redde gutten min. Jeg vii ikke 
at han skal oppleve det barnevernshelvetet som 
jeg selv er vokst opp i, sier Lena. 

Siri mener det bjalp a vite at polsk familie
politikk har en ann en tilnrerming til familien 
enn det Norge har. 

-Her er det !itt sann Kardemomme by: Du far 
vrere i fred sa lenge du ikke plager andre . • 

- ABSURDE ANKLAGER 

- Det er alvorlig at foreldre er pa flukt 
fra det norske barnevernet, sier barne
og likestillingsminister Solveig Horne 
(Frp) til Magasinet, og legger t il at hun 
ikke kan ga inn i enkeltsaker. 

Statsraden har tenge vcert opptatt av 
a ta pa alvor den internasjonale og 
nasjonale kritikken scm er kommet mot 
barnevernet de siste ara. 

- Deter derfor vi har bedt Statens 
helsetilsyn om a granske rundt hundre 
enkeltsaker, sier Horne. 

Barne- og likestlltingsministeren er 
slett ikke forn0yd med det bildet scm na 
tegnes av norsk barnevern i polsk 
offentlighet. Hun reagerer skarpt pa 
pastander i polske medier om at barn I 
Norge ma vise fram matpakka hver dag, 
og at famltiene er under en slags statlig 
overvakning. 

- Anklagene er absurde. Det er 
feilakt ige pastander scm slett lkke er 
tilfette. Dette svekker tilliten t il 
barnevernet, og barnevernet er 
avhengig av tillit for a kunne oppdage og 
hjelpe barn scm trenger hjelp, sier hun. 

Statsraden gir til kjenne at 
myndighetene tidligere har brukt 
ressurser pa a korrigere det de mener 
er en urikt ig framstilting av nors k 
barnevern i utlandet. 

- Vi har opplevd dette f0r. Det er 
kommet sterk kritikk fra andre land, og 
deter avholdt demonstrasjoner. 

Norske myndigheter har hatt m0ter 
med utenlandske myndigheter, og gitt 
ut informasjon om barnevernet pa ftere 
sprak. 

-Barns rettigheter i Norge star 
sterkt. Mer enn 80 present av det 
barnevernet gj0r, handler om 
hjelpetlltak. Omsorgsovertakelser b0r 
unngas dersom deter mulig, og skal 
bare vcere siste utvei. Barnevernet s kat 
dessuten jobbe for a fa barna tilbakef0rt 
til foreldrene der deter mulig. Vi er klar 
over at dette ikke alltid skjer, og scm 
sagt, vi tar kritikken mot barnevernet pa 
alvor, sier Horne. 

Magasinet har i tengre tid fors0kt a 
fa en kommentar fra den polske 
ambassaden i Oslo. Det har ikke lyktes. 


