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Helsesituasjonen for barnevernbarn er urovekkende. Det er konklusjonen Norsk
institutt for by- og regionforskning trekker i en studie som er utf0rt ved NIBR.
Studien tar utgangspunkt i situasjonen knyttet til at 99.000 barn og unge hadde
vcert i barneverntiltak i perioden 1990 til 2002. Dette betyr at rapporten har et
omfattende statistisk materiale til grunn for de konklusjoner og funn som
presenteres.
* Desto st0rre grunn er det til bekymring. Langt de fleste av de registrerte
99.000 barn og unge hadde vcert en forholdsvis kort periode i tiltak knyttet til
barnevernet. Dr0yt 10.000 barn og unge hadde vcert i en barneverninstitusjon
for en kortere eller lengre periode. Noen hadde vcert i tiltak i opptil 13 ar.
* Over 700 d0dsfall ble registrert blant de barn og unge som hadde vcert i tiltak
ti.l og med utgangen av 2001. NIBR papeker: «Dette er meget h0ye tall
sammenliknet med den vanlige barne- og ungdomsbefolkningen. Scerlig forekom
h0ye tall for selvmordsd0dsfall. I perioden d0de 150 av disse barn og unge av
selvmord.>>
* Dette betyr en selvmordsd0delighet som er om lag atte ganger sa h0y som
blant barn og unge i sin alminnelighet. Mest dramatisk er tallene for barn som
hadde vcert i barneverninstitusjon.
Ogsa for andre forhold , sa som grunnlag for st0nad for uf0rhet og mer generelle
helsemessige problemer, viser NIBR-studien en klar overrepresentasjon av
problemer for barn og ber0rte biologiske familier, sammenliknet med 0vrig
befolkning.
* Norges Forskningsrad og Barne- og fam iliedepartementet har bestilt denne
studien fra NIBR. Ingen kan vcere i det minste i tvil om viktigheten av at dette
materialet blir tydeliggjort slik vi na er vitne til. For mange vii dette handle om
a fa en dokumentasjon som viser behovet for en storoffensiv fra samfunnets
side. Det er et nederlag for vart samfunns sikkerhetsnett at vi ikke er i stand til
a Iegge til rette for en bedre hverdag enn det disse dramatiske tallene vitner
om. Vi forventer derfor at NIBR-studien blir utgangspunkt for et omfattende
handlingsprogram. Dette er det opp til vare politiske myndigheter a Iegge til
rette for.
Ansvarlig redaktt1lr Kristian Skullerud
Copyright © 2005 Gudbrandsdt1llen Dagningen AS
All rights reserved.
Atena Nettavis fra Hamar Nettsenter

http ://www.gd .no/artik:kel _print.asp? ArtiD~ 140298

Page I of I

