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   bakgrunn

Spesialpsykolog Bård Bugge Pedersen har terapiansvar
for ungdommer som forteller om overgrep fra ansatte. -

Mange av dem føler de ikke har noen troverdighet.
Dessuten har de ingenting å vinne på å ta det opp, sier

han.
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Institusjonsungdom forteller:

- Ansatte slår og sparker
Barn og ungdom i
barnvernsinstitusjoner
utsettes for slag, spark og
lugging og seksuelt
misbruk fra de ansatte.

WENCHE FUGLEHAUG

Spesialpsykolog Bård
Bugge Pedersen i Alternativ
til vold (ATV) sier at vold
som slag og spark ofte
utøves for å sette grenser.

- Mange ansatte har ingen
direkte ond hensikt med
overgrepene, men like fullt
er de svært alvorlige og
uakseptable. Barna
oppfatter overgrepene
svært krenkende, sier
Bugge Pedersen.

Ungdommene forteller også om seksuelle overgrep.

De oppsiktsvekkende opplysningene skal legges frem under konferansen
"Voldens ofre", som arrangeres i Oslo i midten av november. Bård Bugge
Pedersen og hans kollega Bjørn Otto Meyer har terapiansvar for et 50-talls gutter
mellom 12 til 20 år. De fleste av dem har oppholdt eller oppholder seg på
offentlige og private barnevernsinstitusjoner, eller på annen måte vært i kontakt
med barnevernet.

Dette gjelder barn og unge uten omsorgsfulle foreldre. De sendes vekk for å få
beskyttelse, men opplever nye svik fra voksne.

- Mange av disse barna sliter med alvorlige traumer og stressreaksjoner. De blir
sendt til en institusjon der de opplever vold fra voksne de trodde de kunne stole
på. Den tilliten de eventuelt hadde til voksne forsvinner som dugg for solen, og
sviket er svært alvorlig, sier Bård Bugge Pedersen.
- Slag, spark, lugging, sex-tilnærmelser og trusler om bank er eksempler på
overgrep ungdommene forteller om. Ved et tilfelle kastet en voksen den unge
gutten opp i taket slik at han fikk skader i hodet, forteller Bugge Pedersen.

Frykt
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Han påpeker at fagmiljøene i institusjonene utøver ofte disse overgrepene i ren
frykt.

- Det handler om å nøytralisere til dels svært aggressive, sterke og tunge gutter.
Det skal en ekstrem grad av profesjonalitet til for å gjøre dette på en riktig måte.
Men det må vi kunne forvente av voksne som arbeider i en institusjoner,
understreker Pedersen.

Krenkes

- Disse ungdommene kommer fra hjem der de sjelden har opplevd at noen setter
grenser for dem på en måte som er oppbyggende. Så havner de på en institusjon
og får det som på fagspråket heter "senga". Det betyr at ungdommene skal holde
seg i seng over en viss tid. Det føles da krenkende å bli lagt i gulvet fordi man må
på toalettet, sier Pedersen.

Det finne lite dokumentasjon omkring omfanget av vold og overgrep mot barn i
institusjoner. Få av ungdommene anmelder forholdene.

- Hovedsakelig kommer denne typen informasjon fra ungdommene selv, men
mange vegrer seg mot å fortelle det de utsettes for. Vi har å gjøre med
ungdommer med merkelappen løgnaktige, manipulerende, kyniske og
kalkulerende. Mange av dem føler de ikke har noen troverdighet. Dessuten har
de ingenting å vinne på å ta det opp. Derfor tror jeg det dessverre er mange som
unnlater å fortelle om slike opplevelser, sier Bugge Pedersen.

BAKGRUNN

- Ansatte slår og sparker - 29.10.99
Barn og unge mangler rettssikkerhet - 29.10.99
Vold- og sex-overgrep - 29.10.99
Politiet maktesløst overfor barne-kriminell - 28.10.99
Ungdom som barnevernet i Oslo sender bort - 28.10.99
Annenhver institusjons-ungdom ble kriminell - 27.10.99
- Ungdom ofte verre av å være på institusjon - 27.10.99
Barnevernet konkurs - 26.10.99
Alle budsjettene sprekker - 26.10.99
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