- Mødre mishandler barn - Nyheter - NRK Nyheter

Nyheter

22.09.09 09.40

22.09.2009

- Mødre mishandler barn

Mødre står bak en stor del av barnemishandlingen i Norge, og den blir sjelden
oppdaget, mener fagfolk.
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Sykehusene oppdager nærmere 200 tilfeller av grov barnemishandling i året, men dette kan
bare være en liten del av misbruket.
Det sier overlege Jens Grøgaard ved barnesenteret på Ullevål universitetssykehus i Oslo til
NRK.
- Det kan være alt fra bruddskader på barna til skader i hodet, sier Grøgaard.

- Fikk juling
- Jeg fikk regelrett juling, og hun slo og sparket og trampet på meg med høyhælte sko, sier
Maria Ervik, som ble mishandlet av sin mor da hun var barn.
Tross uttalige blåmerker og stadige henvendelser til Barnevernet, gikk det 12 år før Maria
Ervik slapp bort fra moren. Selv har hun denne teorien på hvorfor det tok så lang tid:
- Veldig mange sitter med en oppfatning at mor skal være den omsorgsfulle, og de vil kanskje
ikke innse at en mor kan være så grusom.

- Må åpne øynene
Barneombud Reidar Hjermann ønsker mer oppmerksomhet rundt voldsproblemer i familien.
- Når det kommer til vold, så er kanskje mannen litt mer befengt med et slags ”volds-image”
enn det kvinnene er. Det er på tide å åpne øynene og se at også mor kan være den som
utøver vold, sier Hjermann.

Overser mødre
Overlege Jens Grøgaard sier at hjelpeapparatet overser at mødre mishandler barn fordi de går
ut fra at det er faren som slår.
Ifølge leger er det imidlertid moren som står for en stor andel av denne mishandlingen.
Grøgaard frykter at man bare oppdager en liten del av dette, og at omfanget er større enn
man tidligere har trodd.
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