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Barnevernsmotstandere jobber for å fjerne barnevernet i Norge.
drevet av
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På flere nettsteder i Norge finnes lange lister
med navn. Noen mener det er deres oppgave
å være dommer overfor andre mennesker
som gjør jobben sin innen helsevesen,
barnevern, politi, helsepersonelloven og
gjennom barneloven.

Ytringsfrihet.
En liten gruppe mennesker i Norge sprer usannheter om offentlige
ansatte innen staten og kommunene. De har laget en svarteliste
over mennesker de ikke kan anbefale brukere å ta kontakt med i
offentlig sektor. Disse har ikke brutt loven på noen måte i sin
tjeneste. De har blitt offentlig hengt ut på internett. Noen av dem er
truet på livet på grunn av listene på nett. Denne gruppen med
mennesker som bruker internett som et våpen i sin krigføring for å
legge ned Norges barnevern er ikke så mange. Disse barnevernsmotstandere finnes særlig i
diskusjonsforum på You Tube og de skriver blogg for å spre sin emosjonelle visdom. De kan også finne
deg hjemme. Eller på telefon. Eller plage deg i mail med sin reklame for sine forum på nett. De kan
også henge opp plakater med navn og bilde av deg. Resultatet er at de ansatte etter hvert får
problemer med å utføre den samfunnsoppgaven de er satt til å gjøre.
Endrer loven. Justisminister Knut Storberget bekrefter at han nå vil endre straffeloven, for å
beskytte barnevernsarbeidere som blir sjikanert på internett. Ytringsfriheten står også sterkt i
Europakonvensjonen. Men etiske holdninger er det ingen som snakker om i denne situasjon.
En ærekrenkelse må være en påstand, og den må være sann. I så fall er den forbudt og straffbar.
Men det er ikke forbudt å si noe negativt eller kritisk, spesielt ikke hvis det er sant, med et visst
forbehold for at formen kan være så krenkende at den rammes.
Professorer i rettspraksis ber folk ta utgangspunkt i ytringsfriheten. Det vil si at enhver har lov til å si
hva han eller hun vil om hva som helst. Også om andre mennesker. Det kan se ut som om aktørene
ønsker hevn over offentlige tjenestefolk som de føler har begått urett mot dem. I så fall er saken
skadelig for det arbeidet offentlige tjenestefolk er satt til å gjøre. Det er klart at barnevernets arbeid
skal diskuteres på et politisk nivå.
Datatilsynet i Norge har vist en vinglete holdning i denne sak. En klagesak har blitt behandlet i
personvernnemda (PVN). Etter loven skal nettsteder ikke publisere omtale av enkeltpersoner men kan
ha en generell mening om et tema. Datatilsynet avviser å aksjonere i forhold til nettsted som
publiserer navn på barnevernansatte og andre aktører innen barnevernfeltet. Datatilsynet mener
innholdet på sidene totalt sett utgjør en samfunnskritikk som kan beskyttes av ytringsfriheten. Det blir
angivelig usant å hentyde at datatilsynet står på barnevern motstanderenes side i denne sak, slik de
uttaler på enkelte nettsteder.
Trusler. Både spesifikt og generelt. For barnevernsansatte og andre i offentlige tjenester er ut
henging på internett blitt en del av hverdagen. De må også ta forbehold mot dette. Etiske

retningslinjer og internett kultur bør komme i fokus.
Aktørene som henger ut ansatte i offentlig sektor mener de må tåle dette, i forhold til det de selv
har opplevd. Nemlig å miste sine egne barn gjennom norsk lov. Vi synes ikke dette kan sammenlignes.
Den ansatte har ikke blitt dømt for straffeovertredelser. Det finnes også lover for dette om så er tilfelle.
Da mister de også sin jobb.
De som har fått sitt navn på deres svarteliste kan ikke uttale seg uten å bli medlem i gruppen de driver.
Utsøkt? Derfor denne listen over bråkemakere og bløffere. Eksempel på sjikane her. Hvilke krav stiller
de til dokumentasjon, før mennesker havner på listen? Listen bygger på et utall henvendelser. De som
befinner seg på listene har alle hatt mer enn tre som klager på dem sier en av de som har laget listen.
Dette er løgn. Listen deres her.

Svarte liste over personer som plasserer offentlig ansatte i "gape stokk".
Marianne Haslev Skånland
Rune Fardal (Edderkoppen bak svartelisten)
Arild Holta
Bianca Rytter
Kristin Brataas
Mona Lygre (Har laget svartelisten. Fører liste over
månedens idiot. VG Aktuell)
May-Britt Tysnes
Cecilie Holmen
Anne Brit Raaen
Bjørn Erik Bjorbekkmo
Hugo Olsen
Tone Hauglum
Torkill Berge
Liv Marit Bakke
Raven Emerald
Turid Holta
Lena Synnøve Olsen
Anette Olsen
Anne Dahl
Einar Rikstad
Torkill Berge
Erland Løken
Mona Mo
Anne Beate Olsen
Erik Strand
Gerd June Kjenner
Jan Thore Håkelien
Ellen Skeime
Inger Djmel
Finn Drangsholt
Gro Kristin Solum
Sten Tore Olsen
Gunni Ranfrid Astrup

Miljøet. Et forum skilter med mange brukere som
kunn står oppført som medlemmer og ikke er aktive.
Det er pussig at flere av de mest aktive medlemmer i
barnevernmotstander forumer på nett er anonyme, da
de publiserer personer i sine svartelister under fult
navn og som ikke kan uttale seg foruten å bli medlem i
dette forum. Barnevernsmotstandere i Norge har
etablert sin nett forum virksomhet som et offentlig
registrert foretak. Men det er store uenigheter innen
miljøet om hvem som er eiere av navnet "redd barna
våre". De vil ta seg betalt med uttalelser som å tilby
"hjelp" til brukerene av forumet. Her skal man betale
for å kunne dele erfaringer seg i mellom. Det sosiale
kan være positivt for de dette gjelder, for uten å spre
negativ propaganda rundt de offentlige tjenestene som
er gratis i Norge for de som har lav inntekt. Barnevernsmotstandere spør: Dersom et lands borgere
ikke skal ha lov til å si ifra på sin måte om det de kaller "offentlige overgrep", når media også
systematisk sensurerer kritikken deres, hva sitter vi igjen med da? Deres egen barnevern sak som er
loven og deres klage rett. Barn i omsorgskonflikter blir nå brukt som pressmiddel på videoer lagt ut på

Internett. (VG). Dette viser seg å ha en motsatt effekt. Både barnevernet og barneombudet oppfordrer
folk til å melde ifra hvis de finner slikt på nettet. Vi som har skrevet denne siden jobber i stat og
kommune. Og motiverer herved til at denne nett-domstolen stoppes.

Hvorfor ser de splinten i andres øye, men ikke bjelken i sitt eget?

SOS Barnebyer
Verdens helseorganisasjon definerer god helse som en tilstand en person føler selv. Gi dem det. Pass
også på at naboens barn har det bra. Det er alles ansvar!

I kommentarfeltet fikk vi mange destruktive meningsytringer fra barnevernsmotstandere i Norge, til tross for alvoret vi skriver om. Som de
tydeligvis ikke forstår. Vi driver ikke med vår faglige praksis på nett. Det gjør vi i arbeidstiden. Dette er en informasjonsartikkel.

Mc Afee. Site advisor.
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