
annonse

Tipstelefon 0228602286

Send Nyhetstips på epost

Tips via secure drop

Debattinnlegg på epost
 

Kundeservice

Annonsere i Aftenposten

Personvern og Cookies

Aftenposten sentralbord tlf. 22 86 30 00.
Adresse, Akersgata 55, 0180 Oslo.

SJEFREDAKTØR/ADM. DIREKTØR Espen Egil HansenEspen Egil Hansen

POLITISK REDAKTØR Trine EilertsenTrine Eilertsen

NYHETSREDAKTØR Tone Tveøy Strøm-GundersenTone Tveøy Strøm-Gundersen

FEATUREREDAKTØR Lillian VambheimLillian Vambheim

UTVIKLINGSREDAKTØR Eirik Hammersmark WinsnesEirik Hammersmark Winsnes

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten. ACAP-beskyttet. Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Aftenposten har ikke ansvar for
innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

 DEBATT

Hvorfor denne skepsisen til det norske
barnevernet? | Mari Trommald

Det er langt flere likheter mellom barnevernet i Norge og Polen enn hva
mediene og andre krefter gir uttrykk for.

I et debattinnlegg i Aftenposten 28. mars skriver den polske ambassadøren

Iwona Woicka-Żuławska om barnevernssystemet i Polen og prinsippene for

det.

Basert på ambassadørens innlegg er konklusjonen at det er langt flere

likheter enn ulikheter når det kommer til barnevernssystemene i Norge og

Polen enn hva mediedekningen og enkelte krefter ønsker å gi uttrykk for.

Fremstillingen av at det er store likheter mellom barnevernssystemene i de to

landene, sammenfaller med inntrykket Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet har fått etter flere reiser til Polen de siste månedene.

Klare likheter
Sammenfallende for begge lands systemer er at det settes inn hjelpetiltak hvis

det vurderes at barnets helse og utvikling er truet. Det gjøres for å bistå

familiene og heve foreldrenes omsorgskompetanse.

Dersom man ser at slike hjelpetiltak er

tilstrekkelig til å sikre barnet, er en

plassering utenfor hjemmet siste utvei.

Slik er det både i Norge og i Polen. I

begge land skal en plassering av barnet

utenfor hjemmet helst være i et

fosterhjem.

I Polen vil en slik beslutning tas av en

domstol, mens det i Norge er

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

saker som treffer beslutningen. Det er

altså klare likheter mellom

barnevernssystemene i de to landene.

Så hva bunner skepsisen til det norske

barnevernet i?

Flere overtagelser blant norske

Vi vet at det blant polske borgere i Norge prosentvis er færre

omsorgsovertagelser enn blant etnisk norske. Tallene for polske barn under

omsorg i Norge er 3 av 1000, mens tallet for etnisk norske er nesten 8 av

1000.

Det betyr at det er over dobbelt så mange omsorgsovertagelser blant etnisk

norske. Når vi vet dette, og i tillegg vet at systemene er så like som de er, er

det betimelig å spørre seg om skepsisen til det norske systemet skyldes

feilinformasjon.

Det pålegger derfor de som er kontakt med den polske befolkningen i Norge,

et stort ansvar for å formidle dette. Det gjelder norske myndigheter, de

enkelte barnevernskontor, men også det polske miljøet i Norge. Når tillit

bygges, må faktum være rådende, ikke myter eller skremselspropaganda.

Det er gledelig at ambassadøren er klar på at systemene er så like, slik at

barnevernet både i Norge og i Polen kan gi den hjelpen som trengs til barn

som har sin helse og utvikling truet.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter

 

14 kommentarer

siv.m.johnsen

Svar

for 5 dager siden

Hvis man tar utgangspunkt i kritikken som har kommet fra fagmiljøene i Norge, så er det jo ikke -
intensjonen i det norske barnevernssystemet - som Mari Trommald her beskriver, og
sammenligner med det Polske, som kritiseres. Tvert i mot, sier mange av kritikerne at systemet
er bygd opp etter de beste intensjoner: grundig utredning, tiltak for å hjelpe i hjemmet,
sakkyndiguttalelser, overprøving av beslutninger i Fylkesnemnd med mulighet til å anke videre
opp i rettssystemet og sist men ikke mins... Vis mer

14 Anbefaler

steinar.lande
svarte siv.m.johnsen 

Svar

for 5 dager siden (redigert)

En svært god og viktig kommentar av Siv.

2 Anbefaler

Ragnvald Bjørgaas Petersen

Svar

for 4 dager siden (redigert)

Mari Trommald er lege og forsker. Man kunne ønske at Bufdir stilte like strenge krav til
barnevern, som man stiller til medisinsk behandling. Da ville man ikke kunne gardere seg mot
bivirkninger, men man ville måtte dokumentere at hjelp eller tvang i all hovedsak gir barn flest et
bedre liv. Slik fungerer ikke barnevernet i dag. Det vi imidlertid vet, er at det går relativt dårlig
med barn i barnevernets omsorg. Vi vet også at beslutningsprosessene preges av en mildt sagt
uheldig sakkyndigordnin... Vis mer

12 Anbefaler
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Det er betimelig å spørre seg om skepsisen til det norske systemet skyldes feilinformasjon, skriver innleggsforfatteren.

 FOTO: Stein J. Bjørge

3. april 2019 21:00 15:25
  

Mari Trommald
direktør, Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet
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Mistillit til norsk barnevern i utlandet: – Norges anseelse kan bli
rammet
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Hvis debatten om barnevernet skremmer foreldre fra å søke hjelp, har vi
mislykkes som samfunn | Mari Hagve, barnevernssjef i Bærum

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

SVs næringslivspolitikk er ikke god.
Men den treffer tidsånden.

Les Øystein Langbergs kommentar. Jo, amming gir viktige
helsegevinster

Les debattinnlegget.

VG har satt seg selv i en umulig
spagat. Denne saken er ikke over.

VG tror på Sofie (27). VG tror også på sin
egen journalist. Som sier at Sofie ikke snakker
sant, skriver Andreas Slettholm.

Polarisering på norsk

Les Thomas Boe Hornburgs kronikk.

Deres eneste jobb er å være en
vandrende reklameplakat. Det de
egentlig selger, er dårlig selvtillit.

Tegnehanne: Avfølg folk som får deg til å føle
at hårfestet ditt er for høyt.

Ni tips til fremtidens studenter

Magnar Blindheim svarer Trond Blindheim om
hvordan mestre studietilværelsen.

Vi nordmenn bør ta en bred debatt
om hvor siviliserte vi egentlig er

Spør utlendinger! Her er det mye å ta tak i,
skriver Bernt Hagtvet.
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Skolebyråd kritiserer
politiets bruk av
begrepet
«gjerningsperson» om
barn. – Skivebom, sier
voldsforsker om
kritikken.

Hun blir Aps nye ideolog Vår posisjon på toppen
av verdens
lykkestatistikk trekker
indere til Norge

Erkefiendene gjør et
siste desperat forsøk på
å finne sammen. Er det
en dødspakt eller en
lykkelig slutt på brexit?

Theresa May med
ultimatum

Eksperter om den
økende uroen i Libya: –
Ikke tilfeldig at dette
skjer nå
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