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– En vellykket fasade. Et hjem hvor alt er i orden. Den perfekte familien. Det er dette en ønsker at andre skal
se. Trine Pettersen. Foto: Jakob Leth

Når hjemmet blir det farligste stedet
– Hør på barna, se bak fasaden, tro det du ser. Ulike talskvinner hadde et felles budskap i Larvik sist
uke. Da handlet det om hva vi kan gjøre når tanken slår oss; at barnet vi møter utsetts for vold.
Ulrikke Granbakken Narvesen - 08.05.2013 kl. 12:00

– En god barndom varer i generasjoner – og tidlig innsats er helt
nødvendig for å lykkes, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister,
Inga Marte Thorkildsen under møtet på Grand hotell i Larvik forrige uke.
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Sist uke snakket hun om en av sine hjertesaker; hvordan vi kan avdekke
voldsutsatte barn for å hjelpe dem. Ministeren fra Vestfold ble møtt av en
fullsatt sal bestående av ledere og ansatte i barnehager,
barneverntjenesten, helsesektoren, skoler, og andre som jobber eller har
erfaring med barn i Vestfold.

Vellykket fasade
Hun fortalte at det i dag lever flere tusen barn med vold i hjemmet. Slik
er virkeligheten for mange barn.
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(Saken fortsetter under bildet)

– Vi må tro det vi ser, sa Ragnhild Gjerstad. Hun vier tiden sin til at andre ikke skal
oppleve det samme som hennes barnebarn, Christoffer, som døde. Foto: Jakob Leth

Vi ser disse barna hver eneste dag. De har en annerledeshet det kan
være vanskelig å sette ord på. Stille barn, utagerende barn eller som
barn flest. Derfor er det så vanskelig å oppdage hvem disse barna er.
Trine Pettersen, som selv opplevde vold i hjemmet som barn, ga et blikk
innenfor sitt barndomshjem;
– En vellykket fasade. Et hjem hvor alt er i orden. Den perfekte familien.
Det er dette en ønsker at andre skal se. Men for små barn kan det være
et helvete å være i det hjemmet, som en slags krigssone ingen forstår. Vi
er ikke kommet langt nok når det gjelder å ivareta barns beskyttelse, og
det er livsfarlig.
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Det finnes flere som Christoffer
Den lysluggede gutten, Christoffer Gjerstad Kihle, har blitt et nasjonalt
symbol på systemsvikt og vold mot barn. Den hjerteskjærende historien
om det meningsløse dødsfallet har opprørt folk over hele Norge. Mormor
Ragnhild Gjerstad vil at Christoffers historie skal få komme fram, slik at
andre barns liv kan reddes.
– Da Christoffer døde, raste min verden sammen. Jeg trodde ikke jeg
ville overleve. Jeg hadde to valg; enten å gi opp eller å gjøre noe. Jeg
valgte å gjøre noe. Den gleden av å gi opp, skulle jeg ikke gi Christoffers
stefar. Det var et viktig valg, for det finnes flere Christoffer-saker, sier
åtteåringens mormor.

Meld heller fra en gang for mye
Christoffer var en gissel i sitt eget hjem. Hjemme var den farligste
plassen å være.
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– Der som det skal være tryggest. Derfor er det viktig å heller melde ifra
en gang for mye, enn en gang for lite, presiserer hun og Thorkildsen.
– Og dersom man skulle ta feil er det jo bare bra, legger
familievoldskoordinator i politiet, Camilla Grimsæth til.
(Saken fortsetter under bildet)

– Mange har tatt lærdom, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Inga Marte
Thorkildsen. Foto: Jakob Leth

http://www.vestfoldblad.no/nor/Samfunn/Aktuelt/Naar-hjemmet-blir-det-farligste-stedet/(35319)

Side 2 av 4

Når hjemmet blir det farligste stedet - Vestfold Blad

08.05.13 14:26

Fagfolk trenger kunnskap
Hverken sykehuset, skolen eller SFO varslet barnevernet om mulig
mishandling tross Christoffers mange skader. Thorkildsen har et
brennende engasjement for at barn skal vokse opp i et trygt hjem.
– Fagfolk må få mer kunnskap om hvordan de kan identifisere hvilke
barn som lever under uakseptable vilkår, sier hun.
Runi Børresen jobber på Høgskolen i Buskerud og er ansvarlig for «vold
i nære relasjoner og menneskerettigheter» som er et studie de har på
skolen.
– Jeg tror ikke at det står på uvilje til å melde, dersom man faktisk
mistenker omsorgssvikt. Men jeg tror det er mange som mangler
kunnskap for å kunne fange opp signaler barn gir, sier hun.
– Det er mange elever som har vært i praksis som lurer på når
meldeplikten kommer inn. Det er viktig at elevene får kunnskapen de
trenger for å få den tryggheten som må til for å melde fra når de en dag
er ute i arbeid. Derfor er jeg opptatt av at skoler, og andre etater som
jobber med barn, bør prioritere å få sine ansatte ut på kurs, slik at de får
nok kunnskap. Det kan redde liv. Her har vi en stor jobb å gjøre, sier
Børresen.

Den flotte fasaden
Hva kan vi gjøre for å tro det vi ser? Thorkildsen forklarer at hun vil få til
hjemmebesøk hos alle barn med fokus på de fra null til seks år, til og
med under svangerskapet skal det sjekkes. En av deltakerne presiserer
at det er viktig å sjekke alle hus, også de som har en «pen fasade».
Mormoren til Christoffer er veldig enig.
– Vi må tørre å se bak fasaden. Jeg så skader på barnebarnet mitt, jeg
spurte, men jeg trodde ikke det jeg så. Når jeg spurte Christoffer om
hvordan han hadde det hjemme, fikk jeg ofte til svar «jeg tenker du
skjønner det sjøl» Men jeg skjønte det ikke, jeg ville jo ikke tro det om
mine nærmeste, forteller Gjerstad.
(Saken fortsetter under bildet)

Sist uke kunne alle som jobber med barn, og andre interesserte, høre både politikere,
fagfolk som jobber med familievold og direkte berørte snakke om hva som skal til for å
hjelpe flere barn som lever med vold i hjemmet. Det skjedde i Larvik, i regi av SV.

Hennes budskap til resten av verden er at om du har en ekkel følelse i
magen, så gjør noe med det før det er for sent.
– Barn er veldig lojale og forteller det sjelden dersom noe er galt. Be
dem tegne hvordan de har det hjemme. Meld ifra til skolen, barnehagen,
sykehuset eller SFO. Lær av mine feil. Når en blanding av fagfolk vet om
det, er det lettere å oppdage, oppfordrer hun.

Barnehus
Snart vil barn utsatt for overgrep kunne få hjelp ved det nye statlige
barnehuset som skal etableres i Vestfold.
– Nesten symbolsk etter Christoffer-saken, sier Inga Marte Thorkildsen.
Alle Statens barnehus tilbyr råd og veiledning ved mistanke om vold eller
seksuelle overgrep. Dette barnehuset har blant annet Camilla Grimsæth
jobbet for i elleve år.

Tatt lærdom
Etter saken om Christoffer kom fram, har også antall
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bekymringsmeldinger økt betraktelig hos barnevernet, ikke bare i
Vestfold- men også på landsbasis.
– Mange har tatt lærdom, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier
Thorkildsen.
– Christoffer skal ikke ha dødd forgjeves. Alle bør lære av feilene vi
gjorde. Vi må tro det vi ser og heller melde fra en gang for mye enn en
gang for lite. Kan dette redde andre barn, er det verdt å stå fram,
avslutter Gjerstad.
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