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Forsker Svein Mossige:

- e ger ort
overgrepssaker
settes for grove overgrep, men
tenker at det ikke skjer i og med at
ingen tror dem.
Henriette Glads0 Holmen i
Landsforeningen for seksuelt
misbrukte, Bliilys, mener Alvdal
kommune skal ha ros for sin
handtering av overgrepssaken.
- Jeg tenker ikke at barnevernet
har gjort det riktige i a ikke ta tak i
saken tidligere. Men de tar svikene pa sin kappe na.

At'det har foregatt
seksuelle overgrep
mot barn er ofte sa
vanskelig a bevise
at barnevernet he'nlegger sake'n.

OVERGREPENE
IALVDAL
Tekst: Line Brustad
Ibr@da gbladet.no

Det hevder forsker Svein Mossige, dagen f0r det s6m er dommens dag i Nord-0sterdal tingrett. Fern personer har statt tiltalt
for a ha forgrepet seg eller medvirket til seksuelle overgrep mot fire
barn. I l0pet av den fire uker lange
rettssaken har det litt..kjenL al..-.....""""."...."....
Mvdal kommune allerede i 2001
mottok den f0rste bekymringsmeldinga der ordet overgrep ble
nevnt. Likevel tok det sju ar og et
bildebevis sendt av en av overgriperne selv til, f0r kommunen rea- fortsette, m~ner Mossige.
gerte.
- Det er veldig alvorlig. Det

kan hende at barnevernet tror
det har foregatt overgr.ep, men
At barnevernet henlegger slike at de likevel henlegger saken.
bekymringsmeldinger uten a un- En slik henleggelse kan igjen
ders0ke dem grundig nok, er ikke medf0re at ogsa andre rundt
uvanlig. Det mener psykolog og . barna velger a ignorere hva
f0rsteamanuensis Svein Mossige, som faktisk fore gar - eller har
som forsker pa overgrep mot barn fore gatt, sier han.

Velger bort sakene

ved Universitetet i Oslo.

- A bevise

at barn har blitt
dtsatt for overgrep er sYrert
yanskelig. Derfor velger bar'n evemet saken bort om de
kan. Overgrepssaken i Alvdal
er et godt eksempel pa denne
praksisen, sier han til Dagbladet.
Prosessen med a bevise at overgrepenehar skjedd er nemlig sa
omfattende, at om barnevernet
har mulighe~ til det, fokuserer de
heller pa andre problemer i familien, hevder Mossige. '
:.... am det kommer inn bekymringsmeldinger til barnevenlet
om at barn lever under forhold
der de utsettes for overgrep og at
foreldrene deres ruser seg, er
sannsynligheten stor for at barnevernet oppgir rus som familiens
problem. Barnevernet tenker at
pastandene om overgrep viI bli
for vanskelige a bevise, og at i en
eventuell -rettssak viI saken bli
henlagt uansett, sier han.

Uklare prosedyrer
I ytterste konsekvens betyr dette
at overgrepene mot barna kan

Mossige understreker at dei: er
stor forskjell i denne praksisen
mellom de forskjellige kommunale barnevernene i landet. Noen
barnevern henlegger mange bekymringsmeldinger, andre gar
n0ye igjennom hver eneste en,
papeker han.
- Her finnes det ingen klare
prosedyrer for hvordan barnevernet skal handle. Slike vurderinger
er som regel person- eller kulturavhengige. Det er generelt ingen
mangel pa nok saker i barm!vernet, og ogsa dette kan'medf0re at
det henlegges saker som burde
v~rt fulgt opp, sier han.
Men det er barna som sitter
igjen med det store tapet.

Klandrer seg selv
- Nar barn forteller om overgrep
og opplever at de ikke blir trodd
eller tatt pa alv:or, kan barnet i
verste fall fa det for seg at «da skjer
detvel ikke noe heller)), eller ~det
te er tydeligvis ikke noe a snakke
om» . Barnet kan tenke at det er
dem selv det er noe galt med, eller
at de har diktet opp eller funnet
pa historien. Ungene kan altsa ut-

- Jeg tror ikke Alvdal f01er sa
mye skam, eller 0nsker a dysse
ned saken. Jeg tror de ser at de
har landets 0yne rettet mot
seg, og at de kan bli fore gangskommune innenfor seksuelle
overgrep. De er n0dt til a ta saken pa alvor, og gj0r det, sier
hun.

'

FORSKER: Svein Mossige mener at barnevernet i mange saker
henlegger bekymringsmeldinger om at detskal ha foregatt-overgrep mot barn.
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