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Universitetet i Tromsø ved Barnevernets Utviklingssenter i Nord Norge (BUS) har et spesielt
ansvar for forskning og utvikling av barnevern i samisk kontekst, og vi benytter derfor
anledningen til kommentere innholdet i NOU 2009:21.

Forskning ved BUS tilsier at vurdering av barns beste bør skje med grunnlag i barns og unges
språk, kultur og kontekstuelle forhold. I forbindelse med adopsjon er dette en utfordring, og
utfordringen er så vidt berørt i dratingene i utredningen. BUS ønsker imidlertid å peke på at i
forhold til nasjonal adopsjon av barn fra nasjonale minoriteter, slik som samiske barn, må
særlige hensyn til språk, kultur og kontekst tas hensyn til. Det er en rett barna har i henhold til
barnekonvensjonene og urfolkskonvensjonen. En slik tilpasning til barnas kulturelle og
språklige bakgrunn er praktisk mulig å gjennomføre i forbindelse med nasjonale adopsjoner,
og bør derfor være gjenstand for særlig oppmerksomhet. Noen av utfordringene som
utenlandsadopsjon står overfor, kan unngås i forbindelse med adopsjon av nasjonale
minoritetsspråklige barn, da urfolk har særrettigheter vedrørende ivaretakelse av språk og
kultur.

Vi vil derfor peke på at det er behov for økt forskningsinnsats på dette området. Videre mener
vi at det vil  være  fornuftig med en gjennomgang av internasjonal forskning om nasjonal
adopsjon av minoritetsspråklige barn, for å gi grunnlag for kunnskapsbasert praksis på dette
området. I denne forbindelse viser vi til  Kulturorientert praksis, en veileder v/Else M. Boine

utarbeidet ved Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge, som er under trykking. Veilederen
handler om arbeidet med kulturorientert barnevernsarbeid og tiltak, basert på forskning
generelt og ved BUS vedrørende kontekst og kultur.
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