
Svar å Hørin notat fra Støttesenter mot lncest Oslo

Forslag til endringer i Barneloven - Samvær under tilsyn av
offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m."

Støttesentermot incestOslofår mangehenvendelserfra foresattehvoranmeldelse
av straffesakerblirhenlagtog sakenegår videretildomstoleneforsamværssaker.

De vanligsteproblemstillingenevåre brukerefortellerom:

Barnsomfortellertilvoksneom incesthvordet blirdomsavsigelsepå samvær
utentilsyn,ellerbarnetblirflyttettilfast bostedhosdende fortellerharbegått
incestovergrep.

Barnsomblirhørtogtroddnår de fortellerom incest.Samværmeddenforelder
de fortellerharbegåttincest.Foreldreneselvskalfinnepersonersomskaldelta
undersamværene.

Barnsomblirhørtog trodd.Skal ha beskyttetsamvær.

Søskentil incestutsattesomskal ha samværbåde nårovergriperer dømt
strafferettsligog i de straffesakersom henleggesog gårtil Sivildomstolen.

StøttesentermotlncestOslomenerat der mistankenom incester reelleller
avdekkingav incestforeligger,skaldet være "beskyttettilsyn",hvissamvær
overhodeskalvurderes.Foresattesomharværtsiktetforvold/incestmoteget barn
der politiethar henlagtanmeldtstraffesakpå "bevisetsstilling",skal ikkeha
hovedomsorgenforbarnet/a.Straffesakog Sivilsamværsakhar forskjelli bevisbyrde
og er to uavhengigesaker. Men en henleggelsei Straffesakblirbruktsomgrunnlag
for ikkeå troat det er begåttincesti Sivilsakene.

Vi ser med sterkbekymringpå at mangebarni dag blirflyttettilfastbostedsadresse
hosden foreldersomdet i utgangspunkteter rettetincestanklagemot.Barnas
historieforsamværsnektforsvinnerog den foreldersomkommed bekymringentilde
instansersomskalarbeidefor barnetsbeste,misterdagligomsorg.Barnetsstemme
blirborte.
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Vi hører historier om barn som ikke våger å fortelle om nye incestovergrep og vold.
De er blitt tvunget til bo hos overgriper og er redd for konsekvensene, noen barn
trekker også tidligere forklaringer om vold og incest tilbake. Dette forhindrer barn i å
få beskyttelse. Barn i dag tvinges til å leve med nye overgrep eller redsel for nye
overgrep til de er voksne. Her ser vi et stort problem mellom Barneloven og
Barnevernsloven. Barnevernsloven er klar og tydelig på at den forelder som har
mistanke om incest, må stoppe samvær for å beskytte barnet sitt. Hvis foreldre med
denne kunnskap ikke stopper samvær står de i fare for barnevernsvedtak om
omsorgsplassering. Disse problemstillingene er motstridende, men reelle for flere av
våre brukere.

Forslaget i høringsnotatet er at der det igangsettes tilsyn skal det være dokumentert
en fyldig beskrivelse av vurdering for tiltak. Støttesenter mot lncest Oslo mener at
vurdering av tilsyn alltid skal vurderes i overgrepssaker, og at begrunnelse for ikke
igangsatt tilsyn også skal ha en fyldig begrunnelse. Dette kan være med på å sikre
barn bedre beskyttelse.

Dette høringsnotatet til endringer i barneloven om samvær er et godt forslag som et
ledd i å gi barn bedre beskyttelse. For å kunne gi barna den beskyttelsen må partene
i domstolene og de sakkyndige ha kompetanse på vold og overgrep. Det må være
klare og tydelige mandat til sakkyndige og barna må snakkes med. Skal barn fortelle
om hvordan de har det, trenger de tid og tillit. Det er skremmende at de yngste barna
( under 7 år) sjelden blir hørt når vi vet at overgrep ofte starter i denne alderen.

Høringsnotatet er godt belyst fra forskere som forteller om hva vold og overgrep gjør
med barn psykologisk og utviklingsmessig. Vi håper at dette vil bidra til at det blir
endringer i Barneloven og at det blir grundigere belyst hva barns opplevelser er.
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