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Visste du at...?

1. Offentlige rapporter og toneangivende fagfolk

mener barnevernet har for liten kunnskap om de
kompliserte saker de håndterer. Dette fører til at de
beslutninger som tas ofte skaper mer konflikt for
barna. Et eksempel er at barnevernspedagoger ikke
lærer i sine studier hvordan de skal føre god dialog
med barna, ofte ender det i manipulasjon av barna
for at det skal passe inn i deres forståelse av “barnas
beste” fremfor virkelig forståelse og etterlevelse av
barnas ønsker og behov. (Folkehelseinst., Killen,
Mfl.)

2.

Etter fylte 18 år har nesten 70% av tidligere
barnevernsklienter vært registrert arbeidsledige i
perioden 1997–2004. I sammenlikningsutvalget
i generell befolkning er det ca. 40% som har vært
registrert arbeidsledige etter fylte 18. Dette viser
betydelig høyere grad av arbeidsledige blant tidligere
barnevernsbarn fremfor resten av befolkningen.

3.

Vel 26% av de som har vært i vanlige
fosterhjem og familieplassering, klassifiseres som
vellykkete, mens dette kun gjelder 10 prosent av
de som har vært på barnehjem eller institusjon. I
sammenlikningsutvalget av resten av befolkningen
ble 58 prosent klassifisert som vellykkete.

4. De fleste barn hentes nå uanmeldt på dagen.

Tall fra 2012 fra Psykologisk Institutt viser nå at 8 av
10 barn hentes ved akuttvedtak. Ofte får de kun 20
minutter på seg, ikke nok tid til å få med seg sine
viktigste ting i livet som en bamse eller ipad etc.
Professor Mons Oppedal avdekket også i arbeidet
med sin doktorgrad at antallet akuttvedtak fordoblet
seg fra 500 til 1000 fra 1994 til 2004. I 2004 var over
halvparten av vedtakene, som ble gjennomført ved
tvang, akutte. Økningen ser ut til å ha fortsatt også
de siste årene. Fra 2009 til 2010 var økningen på
hele 17 prosent. «Vanlige» tvangsvedtak økte langt
mindre. Økningen i akuttvedtak har fra 2011 – 2012
økt med svimlende 40 %. Det var også 35 prosent
flere 0-3 åringer som blir tatt ut av hjemmene sine i
2009, sammenlignet med 2002. Det som Stortinget
forutsatte skulle være en snever unntaksregel, har
nå barnevernsmyndighetene gjort til hovedregelen
ved omsorgsovertakelser. Barna blir værende ute
fra hjemmet helt til saken blir behandlet ordentlig og
det kan gå flere måneder før noen ser på realitetene.
Barnevernet gjør dette med barn, vi hadde aldri gjort
det samme med kriminelle.

5. Barnevernet definerer ofte dårlig økonomi som
omsorgsvikt.

6.

Ifølge NIBR rapporten døde 702 barn i
Barnevernets omsorg i tidsperioden 1990 – 2001,
dette er så mange som 70 barn i året i snitt. 150 unge
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tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 19902001, det betyr i praksis at det er 8 ganger høyere
risiko for selvmord blant barnevernsbarn kontra barn
som ikke er under barnevernet. Vi kan forvente at
tallene nå er betydelig høyere i dag.

7.

Det er 52 domfellelser i overgrepssaker mot
barn under offentlig omsorg i perioden 2000–2011.
«Det finnes minst 1500 andre usynlige barn som
har blitt utsatt for overgrep mens de var under
offentlig omsorg», sier Kai Stene, leder for prosjekt
oppreisning i Stavanger. Det er statistisk omlag 30
flere tilfeller der ute enn de som blir dømt. Siden 2007
har Kai Stene og hans folk hjulpet over 500 tidligere
barnevernsbarn med å søke om oppreisning.

8.

Har barnevern(eller barnefjern) er blitt en
lønnsom industri. Mange barnevernsinstitusjoner
og formidlere av fosterhjem og konsulenttjenester til
Barnevernet er eid av fond i utlandet og flere skatter
ikke til Norge. Agderposten skrev nylig at et av disse
selskapene nå er listet på London Stock Exchange.
Aleris Ungplan & Boi AS, eier flest institusjoner i
Norge og tilbyr mange tjenester til Barnevernet,
disse omsatte i 2012 for over 825 millioner kroner i
Norge alene og er eiet av et utenlandsk fond drevet
av Wallenberg familien (Se purehelp.no for tall).
Oljefondet er en investor i dette fondet. Eierne av
disse selskapene ser et økende marked i Norge.
Dette viser også deres omsetningstall.

9. En sakkyndig rapport kompenseres for mellom 70

– 180 000 per rapport i oppdrag fra barnevernet. De
aller fleste sakkyndige rapporter går i barnevernets
favør. Dette kan da anses som bestillingsverk da
de fleste sakkyndige på oppdrag fra barnevernet vil
være redd for å miste disse formidable inntektene.
Ofte ser man rapporter av typen klipp og lim, man
kan da se for seg timesprisen for en rapport. Iblant
har ikke de sakkyndige engang sett barna eller møtt
foreldrene.

10. Det biologiske prinsipp er blitt foreslått avsatt

til fordel for utviklingsfremmende tiltak. Dette vil lede
til mer makt i barnevernet og økt maktmisbruk. Ser
man på tallene over må man stille spørsmålet, Er
det virkelig forsvarlig og samfunnsnyttig å avsette
den nærmeste familie som viktigst for barnet? Dette
bryter også direkte med EMK og mennerettighetene,
retten til familieliv jfr. Artikkel 8 i EMK. Det biologiske
prinsipp går ut på at båndene mellom barn og familie
skal respekteres og vernes om. “Jeg minner om at
barnevernloven bygger på at det gjennomgående vil
være i barnets interesse at foreldrene har omsorgen
for det og videre at foreldrene, selv om omsorgen må
fratas dem, i alminnelighet har kontakt med barnet
og foreldreansvaret for det”. Ref dom av 1991 s. 557.

- Spydspissen med hånda på hjertet

