Heidi Bakken vokste opp med en voldelig mor: – Hun slo med knyt
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Heidi Bakken vokste opp med en mor som slo. Det verste var likevel før volden. Når den bygget seg opp og hun ikke visste
hva som skulle komme. Foto: God morgen Norge © TV 2
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Barn opplever oftere vold fra mor enn fra far. Mors
mishandling opplevdes dessuten verst for barna.
Del med andre:
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– Når hun ble sint mistet hun beherskelsen totalt og ble voldelig. Hun kastet ting rundt
seg. Kjøkkenbordet veltet. Ting knuste. Hun slo meg med knyttneven og sparket meg i
magen, forteller Heidi Bakken (42).

Stine Eriksen
ste@tv2.no
Publisert 15.12.2011 09.04
Oppdatert 15.12.2011 09.19
Les også:

Heidi kunstner, journalist og foredragsholder, mor til fire og storesøster til tre. Nå bruker
hun erfaringene fra sin egen oppvekst til å hjelpe andre.
Del på facebook

43

Les også: Astrid Marie Liland (23) gav bort morens organer

Paranoid-schizofren mor
Heidi vokste opp med en far som var alkoholiker og en mor som etter hvert fikk
diagnosen paranoid-schizofren. Hjemme var det kaos, men det gjorde Heidi sitt beste
for å skjule. Hun var stille og skoleflink, men bar på en hemmelighet.

Heidi (35) takker
fastlegen for at hun er
rusfri

– Han stilte opp for meg hele tida og
– Hjemmesituasjonen var veldig skamfull. Jeg hadde aldri med meg venner hjem, og var så mine gode egenskaper, sier Heidi.
mye hos andre, minnes Heidi, som var glad for at ingen fant ut hvordan hun egentlig
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Fredag 16. des.
Programledere: Nils Gunnar Lie og Signe Tynning

hadde det.
– Jeg var jo tross alt glad i foreldrene mine, og beskyttet mamma som trengte hjelp,
forteller hun.

07:10
Dagens aviser
Hvor enkelt er det å hacke datamaskinen din?

Les også: Vokste opp med en mor som var rusmisbruker: – Julen var usikker og
utrygg

Trodde hun var alene
Den lille jenta trodde hun var alene om å ha det slik. Noe som er langt fra tilfelle. En
rapport fra Folkehelseinstituttet anslår at 450.000 barn – eller to av fem barn – vokser
opp i hjem hvor en eller begge foreldrene sliter med psykisk sykdom og/eller
alkoholmisbruk. Sammenlignet med andre barn har disse barna doblet risiko for å bli
utsatt for vold eller seksuelle overgrep og for å dø tidlig.
Heidi vokste opp med en voldelig mor, og det er hun langt fra alene om.
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med ADHD og
Tourettes syndrom: –
Det er mange måter å
være annerledes på
Det var mobbingen som gjorde
Ruben Klipper bevisst på at han var
annerledes.

Mor slår mest
En undersøkelse fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
viser at barn oftere opplever vold fra mor enn fra far. Mors mishandling opplevdes
dessuten verst for barna.
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Finn Schjøll blomstrer og får besøk av Jan Fredrik
Karlsen.
09:40
Vi varmer opp til morgendagens artistgalla.
Gjestene rundt vårt fredagsbord er Jan Fredrik Karlsen,
Katrine Moholt og Atle Pettersen.

Rapporten fra 2007 viser at 20 prosent av barna hadde opplevd vold fra mor, mot 14
prosent fra far.
– Det kan være flere årsaker til dette. Det ene er at kvinner ofte er eneforsørgere enn
menn, og ofte er mor mer sammen med barna enn det far er, sier Svein Mossige,
psykologspesialist og forsker ved NOVA, til God morgen Norge.

Smarte barn har større
risiko enn andre for å
bruke narkotika
seinere i livet

Les også: Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika seinere i
livet

En ny studie kobler høy IQ og
narkotikabruk.

10.00
God morgen Norge i reprise. Følg oss også på
tv2.no/gmn

Valgte å tilgi
Heidi har hun har tilgitt moren, som selv hadde en tøff barndom med en alkoholisert far.
– Jeg har brukt mye tid på å tenke på det gale hun gjorde mot sine barn, men har valgt å
tilgi, sier hun.
Nå er hun talsperson for Voksne for barn. Organisasjonen jobber for at barn som er
pårørende skal bli sett, hørt og fulgt opp.
– Jeg tror det hadde hjulpet meg å vite at det finnes mange flere i samme situasjon. Jeg
følte meg veldig alene og hadde ingen å snakke om det med, sier hun.

Slankeoperert for å bli
mamma
For Monica Navestad ble en
slankeoperasjon siste utvei for å bli
mamma.

Ikke redd for å slå
Heidi har selv fire barn, men aldri vært redd for å selv slå.
– Sinne er ikke et fremtredende trekk hos meg, men er bevisst i stressede situasjoner.
Jeg kan komme med noen gloser, men trekker meg fort ut av dem. Også snakker jeg
alltid med barna i etterkant, sier hun.
Til barn som opplever å bli utsatt for vold hjemme har hun en oppfordring:
– Det er ikke greit at mor slår. Dette er foreldre som trenger hjelp. Si ifra til en
voksenperson!
Les også:
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