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Advokat slakter barnevernet
- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet.
Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til
frontalangrep på norsk barnevern.

▼ ANNONSE

Safari-strømsparing
Klikk for å starte Flas
programtillegget

▼ ANNONSE

Da den nye barnevernloven og
fylkesnemndene ble innført i 1992,
skulle det styrke foreldre og barns
rettssikkerhet. Ifølge advokat Venil
Thiis, som i en årrekke har jobbet på
vegne av foreldre i barnevernsaker,
har ikke det skjedd. Hun er kraftig
provosert over holdningen til de
ansatte i barnevernet, og hun mener
at hele ordningen med fylkesnemnder
må opphøre. Sakene bør gå direkte til
de ordinære domstolene, mener hun.

↓ Hvorfor vises denne annonsen?

Sør-Trøndelag

Akutthjemlene i
barnevernloven
Av Mons Oppedal

Veil. pris: kr. 820,-

Vår pris: kr. 713,Akutte vedtak etter
barnevernloven er betydelige
inngrep i barns og foreldres liv,
og innebærer vanskelige
avveininger mellom hensynet til
beskyttelse og hjelp, og
hensynet til de implisertes
integritet og privatliv.

- Slik systemet fungerer er
rettssikkerheten kun en illusjon.
Forholdet mellom foreldrene og det
offentlige er som David og Goliat.
Løpet er ofte kjørt i favør av
Kjøp nå
kommunen når en sak kommer opp i
Les mer >>
fylkesnemnda. Der brukes det lang tid
på irrelevante ting som opplesing av
ubetydelige journalnotater, og
foreldrenes advokater kan ikke overkjøre prosessen på noen måte, sier advokat Thiis. Hun er
også svært kritisk til de sakkyndige meddommernes rolle. Dette er psykologer og sosionomer,
som også får oppdrag fra kommunen for å utrede andre saker før de kommer opp i nemnda.
Ifølge Thiis gjør dette at de ikke er uhildet når de skal fungere som meddommere i en sak. De
er en del av det offentlige maktapparatet i utgangspunktet.
- Barnet drukner i dokumenter. Det virker som folk i barnevernet er mer opptatt av å skrive
notater på PC'en enn å bli kjent med barnet. De er mest opptatt av å være «important» der de
kommer med dokumentkoffertene sine, og føler seg mer betydningsfulle jo flere papirer de
har med seg, tordner Thiis.

Per Erik (70) har sittet 30
timer uten strøm
Eldre evakueres og strømløse trøndere
raser mot energiselskap i etterkant av
stormen «Ivar». Les mer

Skyting på skole i USA
Los Angeles (NTB-AFP-DPA): Flere skudd ble
fredag avfyrt på en skole i delstaten
Colorado i USA. To personer ble såret, og
den antatte gjerningsmannen tok sitt eget
liv. Les mer
▼ ANNONSE

Norwegian-fly sjekket etter
bombetrussel

Profilerte
stillinger

Stockholm (NTB-TT): Et Norwegian-fly som
skulle fra Las Palmas til Arlanda, ble fredag
stanset på grunn av en bombetrussel. Etter
noen timer var flyet klarert og kunne vende
nesa mot Sverige. Les mer

INGENIØRER

▼ ANNONSE
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- Nedlatende
- De ansatte i barnevernet mener det nettopp er
krav til juridisk dokumentasjon som gjør at de må
bruke mye tid på dette?
- Det er en myte de selv har skapt. Vi ber ikke om
at de skal skrive ubetydelige referater fra
telefonsamtaler. Vi vil vite hvordan barnet har
det, men denne kunnskapen er ofte helt
fraværende. De viser også en svært nedlatende
holdning til foreldrene, og de snakker heller med
eksperter enn med dem.

SALGSANSVARLIG

- Dette er den beste
julegaven i år
Gaven som redder liv på kjøkkenet finnes i
kun seks prosent av Norges hjem. Les mer

- Hvorfor er det slik?

ELEKTROINGENIØR

PLANLEGGER INNE

- De er en del av det offentlige maktapparatet som gjør at de føler seg prektige og snille, at de
jobber i «det godes tjeneste». Bare de får barna fra de slemme foreldrene og over i den
offentlige herligheten, blir alt bra, tror de. Det er en illusjon, og de får barna til å føle at deres
egen opprinnelse er mindreverdig, påpeker Venil Thiis.

Slik kan kjøkkenet ditt se ut
etter komfyrbrann
Se Sintefs skrekkbilder. Les mer

◄ FORRIGE SIDE

Totalitære forhold
Hun er svært kritisk til måten barnevernet takler samværet mellom foreldre og barn på etter
en omsorgsovertakelse. For det første er mengden av samvær svært begrenset, for det andre
blir de få timene de har sammen «ødelagt» av barnevernets tilsynsperson.
- Her avbryter ufaglærte personer mor hvis hun sier noe «uheldig» til barnet sitt. Dette er rett
og slett temmelig totalitære forhold. De kan til og med finne på å kritisere hva slags mat mor
har servert under samværet. Og hvis barnet blir urolig etterpå, konkluderes det med at ungen
ikke har godt av å møte moren. Selv om saken kanskje er den at ungen synes det er fælt å
skilles fra mor, sier Thiis, som påpeker at hun også har møtt, om enn et fåtall, meget dyktige
og positive barnevernsarbeidere.

Mann nekter straffskyld for
dødsfall på Dønna
Solfjellsjøen/Oslo (NTB-Anna Nesje): En
mann ble fredag varetektsfengslet i fire uker
etter at en mann ble funnet død i et hus på
Dønna i Nordland torsdag. Les mer

Sendte ambulanse til
skurtreskerbrann
Nødetatene rykket ut i Levanger. Les mer

En skam
- Blir det tatt for mange eller for få barn i norske barnevern?
- Jeg er stygt redd det ikke er de rette barna som blir tatt. Folk i barnevernet er redd for de
faglige utfordringene ved å ta en sak til fylkesnemnda. Det fins barn som lever i forferdelige
forhold, der barnevernet er klar over det, og likevel ikke griper inn. Men det fins også barn
som ville fått det bedre sammen med foreldrene hvis de fikk den hjelp og støtte de har krav
på, sier Venil Thiis, og legger til:
- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernsaker, som vi gjør
over behandlingen sigøynerne i sin tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min.
Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker som sliter.

Norwegian-fly tømt etter
bombetrussel
Et Norwegian-fly som skulle fra Las Palmas
til Arlanda, ble fredag tømt på grunn av en
bombetrussel. Les mer

18 oljearbeidere drept i Irak
Baquba (NTB-Reuters): En gruppe maskerte
menn skjøt og drepte fredag 18
oljearbeidere utenfor den irakiske byen
Muqdadiya, opplyser talsmenn for lokale
myndigheter. Les mer

MER Å LESE: Snakket med advokat om Saugestad-roman
MER Å LESE: Advokat bekymret for soningsforholdene til French
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23 kommentarer

12

Bli med i diskusjonen...
Best

Felleskap

Min Disqus

Linda Rysjedal

•

99

Del

Rune Fardal

for ett år siden

Endelig en advokat som kaller en spade for en spade.Fortsett sånn framover.Dette likte jeg.
80

• Svar • Del ›

Leif Bjørkli

•

for 7 måneder siden

Hadde Thiis som advokat da jeg fikk igjen ungene, og hun er den desidert beste advokaten for foreldre som er utsatt for
barnefjernets makt. Skulle vært mange flere advokater som henne...
51

• Svar • Del ›
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• Svar • Del ›

Jørgen Poke-master Romsdal

Leif Bjørkli • for 7 måneder siden

hvordan kan jeg få kontakt med hun? trenger advokat som kan tingene sine.... her i arendal er alle advokater nesten
uintresert i å jobbe mot barnevernet....
18

• Svar • Del ›

rosaisabell

Jørgen Poke-master Romsdal • for 7 måneder siden

du bør ikke ha en advokat fra samme by..
7

• Svar • Del ›

Bodil Simonetthe Lefstad

Jørgen Poke-master Romsdal • for 3 måneder siden

Jeg vil anbefale Pål Eide i Grimstad, han hjalp meg for 8 år siden.
2
harriethinger

• Svar • Del ›

for ett år siden

•

Dette er desverre noe som har vært fakta over mange år..
Og mens det strides offentlig, som her (i media), innad i barnevernets egne rekker, hos de høye herrer, så sitter det mange barn og
unge og lider helt unødvendig, -og får sår som kanskje aldri vil heles.Endel av mine "xtra-barn" som jeg kaller dem, sitter med slike
sår, -minner som de skulle fått vært foruten. Noen trengte få et nytt hjem over en periode, men når det nye hjemmet/barnevernet
ikke følger opp slik det skal, så har noen av disse
hatt det like ille, bare på værre måte, fordi det ble skjult så godt at det gikk ut over psyken deres. Skjulte trusler fra fosterforeldre,
inndirekt og direkte mobbings, fysisk avstraffelse, osv. Jeg har lyttet til mange triste skjebner oppgjennom årene, prøvd å hjelpe
der jeg kunne, men som ufaglært betyr man ingenting i den offentlige sammenheng. Hva man observerer eller kan dele regnes ikke
med hos det offentlige.
Så selv om advokat Thiis bruker veldig sterke ord, så er jeg enig med henne, -reglementet bør endres snarest, og til barnets beste,
ikke det offentliges.
30

• Svar • Del ›

Tonje Nerland

•

for 11 måneder siden

Et jo en grunn til at så mange enslige mødre uten et nettverk rundt seg velger å heller slite seg syk enn å spørre om hjelp. En gang
inne i systemet alltid inne i systemet, selv om den eneste grunnen til at man er der er fordi en svelger stoltheten og faktisk spør om
hjelp. Bra noen prøver å sette litt fokus på et system som er gått rett vest.
28

• Svar • Del ›

Bente V. Leonardsen

•

for 7 måneder siden

Nå er det på tide at regjeringen tar grep mot dette uvesnet. Ved å putte sine "strustehoder i sanden" tross at det i årevis er kommet
frem hvordan barnevernet bedriver en heksejakt mot foreldre, er intet mindre enn en gedigen skandale. De er medskyldige på lik
linje som: "heleren er like ille som stjeleren"
Eller er dette kanskje statens ønske? Man begynner å lure!
En anmodning må være: " Full granskning av barnevernet på like linje med 22.juli-saken!!!
Dette gjelder våre barns liv!
21
Gjermund

• Svar • Del ›

•

for 7 måneder siden

Godt noen tar bladet fra munner og forteller hvordan dagens virkelighet er for mange barn og deres foreldre som kommer i
barnevernets søkelys. Det verste er at mange kommer i dette søkelyset helt uten grunner som handler om omsorgssvikt. Norge er
degradert til B nasjon i menneskerettigheter særlig for hvordan Norsk BV turer frem uten hensyn til barn og uten hensyn til
menneskerettigheter. Tusenvis av omsorgsovertagelser uten gyldig grunn og arrogante BV ansatte som i mange tilfeller blir de
første overgripere barna møter i sitt liv. Vi som sitter i trygghet i våre familier med barna våre i hjemmets trygge bo skylder å si fra
mot denne uretten som staten driver rett ved stuedøra vår. Du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv!
18
Jane Kile

• Svar • Del ›

•

for 7 måneder siden

jeg var tilstede på Trondheim torg og hørte på denne talen,. og hun oppfordret også folk til åpenhet omkring de feil som blir gjort
framfor å høre på trusler om at dersom man sier noe til offentligheten så skal du straffes.
Vi må ha større åpenhet og et nærmere samarbeid dersom vi skal kunne komme i mål å få et skikkelig barnevern i Norge.
Ellers fortsetter det som Venil Thiis sier her:
" Det fins barn som lever i forferdelige forhold, der barnevernet er klar over det, og likevel ikke griper inn. Men det fins også barn
som ville fått det bedre sammen med foreldrene hvis de fikk den hjelp og støtte de har krav på, sier Venil Thiis, og legger til:
- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernsaker, som vi gjør over behandlingen sigøynerne i sin
tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min. Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker
som sliter"
18

• Svar • Del ›

Frode Skibrek

•

for 9 måneder siden
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for 9 måneder siden

Hei alle, kommer her med litt info som kanskje kan være nyttig :) Se på dette og legg det frem for advokatene deres:
Fylkesnemnda for sosiale saker kan ikke gyldig avsi vedtak som
innebærer omsorgsovertakelse, idet EMK setter krav om at slike vedtak
bare kan fattes av domstoler - vedtaket er derfor ikke gyldig:
Høyesterett (HR) om menneskerettighetenes stilling i Norge:
Høyesterett fastslår i plenumsdommen i Rettstidene 2000 side 996 at det
følger av forrangsbetemmelsen i menneskerettsloven § 3 at dersom "det
tolkningsresultat som følger av EMK fremstår som rimelig klart, må
norske domstoler legge konvensjonsbestemmelsen til grunn".
"..konvensjonsbestemmelsen (må legges) til grunn selv om dette skulle
medføre at innarbeidet norsk lovgivning eller praksis blir tilsidesatt".
Høyesterett understreker at rettsanvendelsen ved nasjonale domstoler MÅ
benytte "den metode som anvendes ved EMD" eller "benytte de samme
tolkningsprinsipper" som EMD.
les mer

17

• Svar • Del ›

May Elin Bredesen

•

for ett år siden

Jippi,endelig en som skjønner hva barnefjernet står for :)
14

• Svar • Del ›

Anne Bang

•

for 7 måneder siden

Så sant så sant.....og fryktelig trist for taperne i disse sakene er jo alltid barna (og foreldrene....) Skjønner ikke hvorfor ikke bv blir
kontrollert mere og fulgt med på om de virkelig gjør jobben sin ..... håper virkelig det snart vil skje store endringer i denne etaten....
13

• Svar • Del ›

Anita Marita Svensson

•

for 7 måneder siden

Voksenvern spør du meg,å det er de svake å de som virkelig kunne trenge en utstragt hånd som lider under barnevernet... Mens
de psykisk sterke tørr de ikke gjyve løs på... Nei,her har NORGE en STOR jobb å gjøre...
10

• Svar • Del ›

Ann Tove Buklev

for 7 måneder siden

•

Må personer i tilsvarende yrker og samfunnposisjoner vise såpass etisk handling, at de støtter opp om det som Venil Thiis her gir til
kjenne fra innsiden i dette skitne maktapparatet. Jeg var selv tilstede under demonstrasjonen og det man fikk kjennskap til vekket
en kvalm. Een kvalme rettet mot alle de sterke menneskene som jobber med slike saker, som feigt undrar seg det moralske
ansvaret med å stå opp og frem, der slike overgrep skjer mot mennesker. Hvem er dere som sitter der på flotte skinnstoler og blar i
lovverket, høyt utdannet med flere år på høyskoler og i universitet og kaller dere kvalifisert og "eksperter" på fagfeltet, og lar dette
skje? Det er dere som må reise dere mot uretten. Har dere gode dager, der dere velger å lukke øyne og holde munnen lukket, der
dere burde rope høyt om den urett og de overgrep som folk blir utsatt for? Utdannelse, det gir ikke bare makt på noe, det forplikter
også. En moralsk plikt til å si fra når man er vitne til at feil og urett blir begått, der mennesker og barn lider.
9

• Svar • Del ›

Dieter Rise

•

for 7 måneder siden

Jeg er så enig med det som skrives her! Jeg har kjempet mot Bv i 10 år! Min sak er så alvorlig og jukset med så mye at de rett og
slett begynner og nå grensen av påfunn og unnskyldninger! Jeg selv har aldri hatt noe med Bv og gjøre og har bodd i samme
Kommune i 17 år nå på de årene har jeg kommet frem til og funnet ut at dette er ikke Bv generelt, men en kombinasjon av de som
er ledere på Nav/kommunen og Bv i et de samarbeider godt sammen for og ha saker og jobbe med! Men at det sjokkerer hvor
hjelpesløs man blir mot dette maktsyke systemet vi jobber mot og skal sant sies bør det bli satt igang en gruppe som dobbelt
sjekker alt slik at uskyldige ikke blir så psykisk syk at det ender katastrofalt;
8

• Svar • Del ›

olaugm\ mikkelsen

•

for 7 måneder siden

Vet jo at kommunene får ganske mye støtte pr barn de klarer å huke inn, det er vel også en "pådriver" fra de enkelte
barnevernskontorer.Ellers er jeg veldig imponert av og enig med det som er skrevet i overnevnte innlegg,har hørt om mange
skrekkhistorier i måten BV har gått fram på.Tror ikke alle hendelsene er løst på en like smart måte.
8

• Svar • Del ›

Joakim Loddervik

•

for 6 måneder siden

Endelig dukker det opp i media! Skam over barnevernet!
6

• Svar • Del ›

Elisabeth Kjelstad

•

for 7 måneder siden

Må bare få sagt at hun hadde MYE bra og komme med under demoen vi hadde i Trondheim 3 Mai.
Dere er velkommen inn i FB gruppa : 3 MAI , VI KREVER EN GRANSKING AV BARNEVERNET.
Dette er noe vi kommer til og jobbe HARDT for i tiden som kommer.
http://www.adressa.no/nyheter/article185127.ece
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Dette er noe vi kommer til og jobbe HARDT for i tiden som kommer.
Ellers er jeg meget glad for et nært , og tett samarbeid med Thiis de siste 2 , og et halvt årene.
8

1

• Svar • Del ›

Steinar Hansen

for 2 måneder siden

•

Helt enig! Dagens barnevern er helt på tryne. Jeg skjønner ikke at godt utdannede folk ikke ser hvor håpløst de selv opptrer. Er det
maktsyka som tar overhånd Ja, da trenger de psykolog selv .
3

• Svar • Del ›

MAXUFLAKS

•

for 18 dager siden

Hva med barna som ikke blir tatt ut av hjemmene men som absolutt burde blitt det ? Bytte navn til Foreldrevern ? Ingen røyk uten
ild er et ordtak som står seg godt.
2

• Svar • Del ›

May Britt Eggen

•

for 2 måneder siden

Lik mine opplevelser med Norsk Barnevern...
1

• Svar • Del ›

cecilia ohvall

•

for 2 måneder siden

jeg etter lyser en en advokat som fn.konitonens lovar utan til ,i opplands fylke går på mennskligarettigheter,barnensrett
• Svar • Del ›

OGSÅ PÅ ADRESSA.NO

HVA ER DETTE?

Ni måneder gamle babyer i barnehagen

Ikke forvent strøm før i morgen

6 kommentarer • for 6 timer siden

Én kommentar • for 8 timer siden

Karl Bakken — Hvorfor ha barn, når en ikke har tid eller økonomi

Roger K Johansen — Litt morsomt at ordføreren heter Ivar...

til å ivareta barna? kanske har det blitt for mye økonomi i det med
barn?

Dømt for bildrap etter dødsulykke i Drivdalen

Hater ideologien like mye som før

18 kommentarer • for 8 timer siden

13 kommentarer • for 10 timer siden

Freddy Paulsen — Bra ! La oss få slippe slike sjåfører på veiene

Per_Sonli — Det er vel ingen ideologi som er så kvalmende som

våre ! Tungtrafikk yrket er snart helt ødelagt av tullinger uten
erfaring og sundt vett ! Utrolig synd på de etterlatte !!

Rema-ideologien: - Skvis franchisetakerne så hardt det lar seg
gjøre ved å la dem jobbe døgnet rundt for småpenger. - Betal …

Abonnér

Legg Disqus til på din nettside

▼ ANNONSE

Safari-strømsparing
Klikk for å starte Flash-programtillegget

▼ ANNONSE

Populære debatter
Bjugn-ordføreren vil avslutte
sammenslåingsprosessen
10 comments · 13 minutes ago

Dømt for bildrap etter dødsulykke i
Drivdalen
18 comments · 1 hour ago

Per Erik (70) har sittet 30 timer uten
strøm
6 comments · 32 minutes ago

– Hater ideologien like mye som før
13 comments · 1 hour ago

Ser du hva som er borte?
17 comments · 2 hours ago

- Dette er den beste julegaven i år
3 comments · 1 hour ago

Ni måneder gamle babyer i
barnehagen
6 comments · 1 hour ago
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Adrian nådde ikke helt
opp i The Voice-finalen

Ciljan briljerte i Tyskland
Slo Werder Bremen. Les mer

Les mer

Per Erik (70) har sittet
30 timer uten strøm
Eldre evakueres og strømløse trøndere raser. Les mer

– Petter Northug har
kanskje valgt rett mann
Ny treningspartner kan bli Tour-aktuell. Les mer

▼ ANNONSE

▼ ANNONSE
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Restaurant & Underholdning
Restaurant & Underholdning
Catering
Festivaler
Konserter
Restauranter
Takeaway
Julebord

TASTING RESTAURANT
Tasting Restaurant

EADRESSA
EADRESSA

MOBIL

TIPS
TIPS OSS

RSS-FEED

FACEBOOK

TWITTER

SJEFREDAKTØR:

TIPS OSS:

ANNONSE- OG ABONNEMENTSINFO:

JOBB:

ADRESSEAVISEN AS

Arne Blix

Tipstelefon: 07200

E-post: kundeservice@adresseavisen.no

Ledige stillinger i Adresseavisen

Org.nr 992 664 568

SMS/MMS: 07200, kodeord TIPS

Internett: http://kundeservice.adressa.no

E-post: webred@adresseavisen.no

E-utgave for abonnenter: eAdressa

NYHETSREDAKTØR:

7003 Trondheim

Adresseavisen er en del av

Sentralbord: 07200

KUNDESERVICE:

konsernet Polaris Media, som er

Fax: + 47 72 50 11 15

Telefon: 07200

notert på Oslo Børs. For finansiell

Internett: Kontakt oss

informasjon se

Erlend Hansen Juvik
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