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I fem år har Asle Hansen avslørt alvorlig svikt i
barnevernet
Av Anass Derraz - 1. august 2019 | 11:08
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Illustrasjonsbilde. Barnevernstjenesten i Bærum, Brynsveien 88, Bærum. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
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For rundt fem år siden startet Dagbladet-journalisten Asle Hansen å dekke det norske
barnevernet, det har gitt mange avsløringer om svikt i systemet.
De siste månedene har Dagbladet kunne avsløre flere saker om dårlig håndtering fra
barnevernet, som den om trebarnsmoren som fikk sin førstefødte tvangsadoptert, til tross for
at hun ble ansett som en god verge for sitt andre barn, eller om 13 åringen som ble satt i
håndjern av politiet, fordi hun ikke vil forlate familien sin.

Men kanskje størst er saken om massiv svikt i norsk barnevern, etter Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) krevde svar fra Norge om totalt 26 barnevernssaker.
Alle disse sakene er avslørt av gravejournalisten Asle Hansen.
Ønsket å forandre barnevernet

I 2014 fikk Dagbladet-journalistene Asle Hansen og Anders Holth Johansen en oppgave av
daværende sjefsredaktør John Arne Markussen som skulle «forandre norsk barnevern».
– Det startet med at plassering av barn utenfor hjem hadde økt med over 50 prosent i løpet
av få år. Og det var sekkeposten manglende foreldreferdighet som sto for økningen. Det
vekket nysgjerrigheten, sier Hansen til Journalisten.
Siden har han dekket en lukket og komplisert verden. Avsløringene har ledet til flere titalls
saker og konsekvenser for mange involverte. Under Nordiske Mediedager i år fikk Hansen
prisen for beste featuresak.
Kritisk til andre mediers dekning
Selv om Hansen skryter av flere av hans journalistkolleger i andre aviser over deres dekning
av norske barnevernssaker, er han kritisk til hvordan norske medier generelt har fulgt opp
EMD-saken.
– Det er ikke slik at andre norske medier ikke skriver om sakene i EMD, men det har vært
sporadisk. Dette er i min bok så viktig at jeg synes det er rart at andre ikke har nærmet seg
sakskomplekset i EMD mer systematisk. Vi var eneste redaksjon som dro til Strasbourg da
en norsk barnevernssak var til høring i storkammeret, sier Hansen.
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Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.
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Navn

Bertil Nysædtveit • for 11 timer siden

"Ikke god nok foreldreevne" betyr bare at man ikke er sosialistisk nok i sitt tankesett.
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > Bertil Nysædtveit • for 9 timer siden

Helt riktig.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen • for 12 timer siden

les mer

14 △ ▽ • Svar • Del ›
Einar Hove > Scott Johansen • for 10 timer siden

At et land som Norge vil være bekjent av noe så elendig organisert som norsk
barnevern er mer enn utrolig. De reiser rundt og redder hele verden, men våre
egne overlater de til amatører og ufaglærte ungdommer som ikke engang klarer å
ta vare på seg selv.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > Scott Johansen • for 5 timer siden

Skal han gi systemet 'tilstrekkelig tillit'? Du verden!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Pizzadelivery > Scott Johansen • for 11 timer siden

Delingene på Facebook får denne "forsvinningen" nermest til å fremstå som om
han er blitt kidnappet fra togstasjonen.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Morten Bagstevold > Pizzadelivery • for 11 timer siden • edited

Det trodde faktisk jeg da kona viste meg dette. Tenkte stygg mann med
seigmenn med en gang. Men slik var det jo ikke.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger > Scott Johansen • for 2 timer siden

▶

1 △ ▽ • Svar • Del ›
Alexandra Kjelbrand > Scott Johansen • for 8 timer siden

... og her dømmer vi Barnevernet ut fra èn side på bakgrunn av noen poster fra
Facebook?
Fosterforeldre må gå 6 måneders kurs for å bli det ... tror mye av propagandaen
fra både Dassbladet og sure foreldre skal taes med en klype salt ... (!)
△ ▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > Alexandra Kjelbrand • for 4 timer siden

Det stemmer at fosterforeldre blir opplært i samme avsporede tenkesett
som barnevernet selv og andre 'hjelpe'etater.
Jeg har blant annet som sakkyndig vitne i retten sett hva de kommer med
av forvrengte forestillinger om barnevernsbarn plassert hos dem.
Man kunne fjerne alt som heter lønn og godtgjørelse til fosterpersoner – da
fikk man se hvor mye 'kjærlighet' de hadde til overs for barn som er røvet fra
sine egne kjære.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
LailaMonicaHøibakkenNikolaisen > Alexandra Kjelbrand • for 6 timer siden • edited

Jeg husker da en barnevernsleder skrek at jeg var verdens verste mor da
jeg spurte om hun dro på shopping på barnevernets budsjett da hun
besøkte meg i Oslo etter at jeg hadde reist fra bygda. Hun snakket mye om
at hun bodde på det hotellet som ligger like ved Arkaden og at hun skulle
handle klætr til sine unger og lurte på om jeg visste om noen butikk. Skulle
ikke forundre meg om det er hun som har satt i gang alt mot meg heller. Og
at det faktisk var bedrageri. Det sier sitt. Fy f noen mennesker.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Gothminister • for 8 timer siden

Jeg har flere ganger oppgjennom mange år vært på kurs og hatt en del samarbeid med
barnevernet i noen kommuner rundt om i Norge. Det er stort sett en gjeng med
nyutdannede jentunger som jobber der, fordi man ikke holder lenge i en slik jobb. De
fleste av disse jentungene har svært begrenset livserfaring. Husker en gang jeg var på et
kurs om tegn og symptomer på rus sammen med disse. De nikket i takt til det politiet
fortalte, ingen kritiske spørsmål, kun en samlet gjeng som nikket. Så noe må gjøres for og
forbedre den faglige kvaliteten. Vi kan ikke la en gjeng jentunger styre noe så viktig.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > Gothminister • for 5 timer siden • edited

Forsåvidt enig at det står dårlig til. Men selve utdannelsen gjør det faktisk verre;
det er en opplæring i uforstand og avsporet ideologi, forestillinger om barn og
foreldre og om barns behov, samt om "tegn", ja, som er uten realistisk basis.
Eldre, erfarne barnevernere er derfor farlige.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo • for 4 timer siden • edited

Slik rømming som den til Julian, som Scott Johansen skriver om i en kommentar her, kan
passende kalles 'flukt'. 'Rømming' høres ofte ufarlig ut, som en barnlig, uoverveiet
handling, som om man løper sin vei men egentlig ikke burde.
Når man tar i betraktning hvordan barn i barnevernets grep blir behandlet, især hvis de
prøver å slippe fri og komme hjem til sin familie, er 'flukt' mere dekkende. Mange av dem
er like fortvilet som voksne på flukt fra truende samfunnsforhold og krig.
Barn som rømmer hjemmefra, kommer stort sett hjem av egen drift i løpet av mindre enn
48 timer. Barn og unge som flykter fra barnevernet, gjør i liten grad det. Derimot blir de
fanget, og brakt tilbake til sitt tvangsmessige oppholdssted med makt.
Barnevernet i Norge gjør per år nå ca 1500-1600 nye beslagleggelser av barn. Svært
mange av disse vil absolutt ikke skilles fra sin familie, sitt hjem og sin frihet. Delt på 365
blir det mellom 4 og 5 barn per dag. Det er ille. Barnevern, politi, rettsapparatet osv bruker
enorme ressurser på å få dem i sin makt.
Det som ikke er like godt kjent er at det også har vært publisert noen tall på hvor mange
barn og unge som flykter fra barnevernets 'omsorg' per dag: ca 3. (Dessverre har jeg ikke
funnet igjen kilden for dette, men jeg husker at det var fra én eller annen offentlig eller
humanitært arbeidende instans, ikke noe i løse luften.) Det brukes også svære ressurser
på å tvangshente tilbake disse unge på flukt. Ikke minst er barnevernet glad i å oppspore
dem som måtte ha unnsluppet til utlandet med sine foreldre. Kan barnevernet få det til,
sender de ut en to-tre barnevernere og ditto politifolk for å få dem hjem, til 'omsorg'.
Det er altså stadige tilfeller som Julians. Ikke rart, fra barnevernets synspunkt, at de må
bruke håndjern, innestenging, trusler om sanksjoner og annet. Hvis ikke, ville jo deres
'omsorgssteder' på institusjoner og i private fostersteder tømmes temmelig tydelig.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
vivsa • for 9 timer siden

Tror ikke han har en sjanse. Han blir fanget inn av barnevernets slaver (politi) og
tvangsplassert på institusjon et annet sted i landet. Langt fra alt han kjenner. Og vekk fra
alle muligheter til å rømme.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Svein E • for 11 timer siden

Dere har sikkert advokat, men i et tilfelle som dette vil nok Julian ha krav på sin egen
advokat. Hvis dere ikke har advokat til Julian, så ta kontakt med advokatfirmaet Elden.
Det er en eldre advokat der jeg ikke husker navnet på. Han bistod advokat Elden i
Jensen-saken. Advokaten vant nylig en svært vanskelig sak innenfor samme "bransje",
og burde være en som er godt egnet for oppgaven.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > Svein E • for 11 timer siden

Bruker selv John Christian og kjenner noen av advokatene hos Elden DA.
Har du link til denne saken Svein E?
△ ▽ • Svar • Del ›
Svein E > Scott Johansen • for en time siden

Dessverre ikke i farten.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ RESETT

#BoycottSweden

Stor russisk militærøvelse i Østersjøen

38 kommentarer • for 4 timer siden

45 kommentarer • for 6 timer siden

Vantroende — Det var veldig interessant

Erling Hilmersen — Og når angrep Russland

Avatarinformasjon. Har Sverige noen tunge
forretninsmessige avtaler med Iran som gir godt med
stål i kassa eller vil de bare være venn med Irans
diktatorer ?
Svensk falskhet når i hvert fall stadig nye høyder.
Stakkars medelsvennson.

AvatarKrim.?Det VAR russsiske soldater på Krim i
henhold til en avtale med gyldighet fram til 2047.
Og det ble ikke avfyrt et eneste skudd.
Og Krims befolkning valgt selv å bli russsisk.
Alternativet var å bli styrt av de grusomme nazistene i
Kiev som kom til makten i Ukrainia takket være
vestelig hjelp falsk flagg operasjon og et statskupp.
Løsrivelse av Krim fra Ukrainia var derfor lovelig t.o.m
i henhold til folkeretten.
Du bør nok oppdatere dine historiekunnskaper en
smule.

Nå er 100-dollarseddelen mer sirkulert enn
1-dollarseddelen

Nytt grotesk drap sjokkerer Tyskland
122 kommentarer • for 7 timer siden

12 kommentarer • for 9 timer siden

lurven — Sjokkert?

♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ — Den mest

Avatarverdifulle seddelen er $100 000 -seddelen, men
den har aldri vært brukt av andre enn myndigheter,
men blant vanlige sedler er $ 10 000 den mest
verdifulle, deretter $ 5000,$1000 og $500 seddelen.
Ingen av dem er trykket siden 1945. Da ble det
bestemt at det ikke skulle trykkes nye. På samme
måte som den svenske 10 000-lappen ble sluttet å
trykke på slutten av 1980-tallet.Men det er en forskjell
, med en sbvensk 10 000-lapp får du ikke kjøpt en
dritt, du må til Sveriges Riksbank for å løse den inn.
Alle lovlige utgitte amerikanske sedler siden 1866 er
gyldig betalingsmiddel. En bilforhandler gjorde gode
miner til slett spill da jeg leverte ham 4 stk $10 000
sedler i 1983........han lot som dette var kjente sedler,
gav meg en kvittering, og forsvant ut på et
nabokontor i ett minutt. Et kvarter senere kom en
smilende dame i døråpningen til hans kontor, da vi
snakket om forsikring.
Da sa han:"Honestly Sir....when you presented me
with the four bills....I didn't know what to do.
I asked Brianna to take them to the bank we use, the
teller had never seen them before, but she knew of
them, and checked if they were genuine, which they
were. They called the head office downtown, which
said this was no problem,"I løpet av de 36 årene som
har gått siden 1983, så har disse blitt
samlerobjekter..The Federal Reserve began taking
high-denomination currency out of circulation
(destroying large bills received by banks) in 1969.[11]
As of May 30, 2009, only 336 $10,000 bills were
known to exist; 342 remaining $5,000 bills; and
165,372 remaining $1,000 bills.[12] Due to their rarity,
collectors pay considerably more than the face value
of the bills to acquire them. Some are in museums in
other parts of the world.
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