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Høringsuttalelse vedrørende NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA-Senteret) takker for muligheten til å

komme med høringsinnspill til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. MiRA-Senteret var

ikke oppført som høringsinstans, men ønsker allikevel å komme med en uttalelse da vi mener vi

gjennom vårt arbeid har opparbeidet oss en erfaring og kompetanse som er særlig relevant for den

aktuelle NOU-en. Vi har i e-post datert 13.09.2012 bedt om at departementet fører opp MiRA-

Senteret som høringsinstans for lignende saker, og bedt om utsatt frist. Utsatt frist, til 27.09.2012,

ble innvilget av Tone Julie Kvikstad i e-post datert 13.09.2012.

MiRA-Senteret opplever at utvalget kommer med en rekke gode anbefalinger. Vi vil her begrense oss

til å kommentere utvalgets anbefaling om økt kulturkompetanse og kultursensitivitet i barnevernet,

samt komme med innspill til utvalgets anbefaling om mer forskning.

MiRA-Senterets utgangspunkt

MiRA-Senteret er et ressurssenter og møtested for minoritetskvinner i alle aldre. Senterets

virksomhet er tuftet på idealet om et likestilt samfunn der alle mennesker —uavhengig av kjønn,

etnisitet, religion, kultur og seksualitet —har like muligheter og rettigheter. MiRA-Senteret tilbyr

kriserådgivning til kvinner som lever med vold i familien, og kvinner som har brutt ut av voldelige

forhold. Senteret tilbyr også kurs og organiserer samtalegrupper om tema som alternativer til vold i

barneoppdragelsen, rettigheter i forbindelse med skilsmisse samt generelle rettigheter og plikter i

det norske samfunnet.
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Kulturkompetanse og kultursensitivitet i barnevernet

Utvalget peker på at det kreves hurtig oppbygging av vid og varierende kulturkompetanse,

kultursensitivitet og språkkompetanse i barnevernet. Videre anbefaler utvalgets anbefaler at

oppsøkende arbeid og opplysningsvirksomheten fra det kommunale barnevernet intensiveres, særlig

for å nå ut til barn med minoritetsbakgrunn

MiRA-Senteret støtter disse anbefalingene, men vil bemerke faren ved å legge for stor vekt på kultur.

Utvalget er ikke fremmed for denne faren, noe som kommer tydelig frem i følgende avsnitt i kap.

5.3.2:

"Den enkelte barnevernsorbeider må beherskekunsten å se hver enkelt familie med nysgjerrighet og

interessefor ot de skal føle at de blir møtt uten fordømmelser, og uten å bli sett på som

representanter for en tradisjon eller kultur som har predefinerte problemer."

Det finnes oss bekjent ikke belegg for å si at den relativt høye andelen barn med minoritetsbakgrunn

som er i kontakt med barnevernet kan forklares gjennom kulturanalyser. Enkelte familiers bakgrunn

fra krig og forfølgelse, langvarig fattigdom og ustabil arbeids- og bosituasjon er i de fleste tilfeller

viktigere forklaringsvariabler enn kultur. Økt kulturkompetanse og kultursensitivitet må forstås som

et redskap for å bedre kommunikasjonen med de berørte familier, men man skal være forsiktig med

å forklare oppdragervold med bakgrunn i opprinnelseslandets kultur

Anbefaling om mer forskning

Utvalget foreslår at det forskes mer på barneverntjenesten, og da spesielt på terskler og tiltak som

brukes i barnevernet. Spesielt anbefales det å forske på barn med minoritetsbakgrunn. MiRA-

Senteret vil i den forbindelse gjerne komme med noen innspill til tema som vi opplever å være for lite

belyst i dag.

1. Hensiktsmessi kate oriserin

For at forskningsresultatene skal kunne bidra til en bedret forståelse, er det svært viktig å

etablere hensiktsmessige kategorier for sammenligning mellom grupper. lnndelinger som

"innvandrere" "ikke-innvandrere" eller "familier/barn med minoritetsbakgrunn —

familier/barn uten minoritetsbakgrunn" fremstår som lite fruktbart. Det er viktig å skille

mellom mennesker som innvandrer på grunn av krig eller forfølgelse i sitt hjemland, og

mennesker som kommer til Norge av andre grunner. Videre kan det være hensiktsmessig å

skille mellom grupper med ulik botid. En spesielt viktig faktor som bør tas hensyn til i



oppdelingenavgrupper,er hvorvidtbarnetsomden enkelte sakgjelderselvharopplevdkrig

eller annentype alvorligvoldeligkonflikt.Enslikkategoriseringvil kunnegi et mer nyansert

bildeav hvorfordet er en overhyppighetavbarnevernssakeri enkeltegrupper,visevei til

gode universalforebyggendetiltak samtgi hjelpeapparatetet bedregrunnlagfor å vurdere

hvilkekonkretehjelpetiltaksomer bestegnet i den enkelte situasjon.

Barnevernetsivaretakelseav foreldrene

Utvalgetanbefalerat det forskesmer på hvordanbarnevernetivaretarforeldregjennom

forløpet fra hjelpetiltak,ved ogetter omsorgsovertakelse,særligfor minoritetsfamilier.

MiRA-Senteretvil her leggetil at det særligbør sespå hvorvidtbarnevernetformidler

kriterienefor omsorgsovertakelseogeventuelltilbakeføringtil familientydelignok.Vi har

inntrykkat minoritetsforeldresomer i kontaktmed barnevernetofte er usikrepå hvilke

forholdsomer utslagsgivendefor barnevernets"innblanding"i familielivet.Vi får

tilbakemeldingersomtyder påat en del saksbehandlere,barnevernskuratorerog sosionomer

i storgradvurdererfamilielivetut ifra en norsknorm, hvoravvikfra det "typisknorske"blir

betraktet somnoe negativt.Vi stillerspørsmålved om barnevernet,i dereskontaktmed

foreldrene,er godenoktil å formidle hvilkeforholdsomer av faktiskbetydningfor

barnevernsaken.

Omsor s ersonens ersoneneslivssituas'on

Utvalgetfremhever i kapittel3 —Utvalgetsredegjørelsefor generelleperspektiver—at det

fra fagligholder blitt fremmet kravom at man i vurderingene[avomsorgsovertakelse]måta

hensyntil hvordangenerellfattigdomgenerereromsorgssviktog uakseptabel

foreldrepraksis.UtvalgetsitererAndenæs,somsierat det er "...nødvendigå byggeopp

kunnskapom levekårsomkanfremstå somrelevantfor barnevernet,vedat økonomi,arbeid

og boligikkebare reduserestil ytrefaktorer sompåvirkerbarnsutvikling—ogsomandre

instanserhar ansvarfor —men inngåri denkomposisjonsomer et barnsliv".

MiRA-Senterethar,gjennomvår mangeårigekontaktmed minoritetskvinner,ofte sett

hvordanen vanskeligøkonomiog usikreboforholdpåvirkerbåde barnogforeldre direkte,

men barnaogsåindirekte,ved at foreldreneskampfor å sikretilfredsstillendematerielle

vilkårgjørforeldrenemindre mottakeligefor barnas,skolensog evt. hjelpeapparatets

signalerom at barnaikkehar det bra. Foreldreneklarerikkeå kjempealle kampenepå en

gang,og endringstiltaksomtar siktepå å økeforeldrenes/forelderensomsorgskompetanse



kan ha liten effekt dersomforeldrene/forelderenoppleverat det mestprekærebehoveter å

oppnåtrygghetfor familien i form av endret bostedeller bedret økonomi.

Vi vil her spesieltfremheve den situasjonsomen del alenemødrebefinnersegi når det

gjelderbosted,ogda spesieltkvinnersomhar opplevdvoldfordi de har fluktet fra krigeller

har brutt ut avet voldeligforhold.Vi oppleverat en del av kvinnenesomkommertil osshar

vanskeligfor å finne bostedhvorde kanføle trygghet.Dersomkvinneneharen svakøkonomi

og lite nettverk, blirgjerneen kommunalleiligheteneste løsningen.Vi får tilbakemeldinger

om at de kommunaleleiligheteneofte opplevessomutrygge,kvinnenelever i frykt bådefor

segselvog barnapå grunnav det de oppfatter somet "dårlignærmiljø".Fryktengjørdem

slitne,om mindremottakeligefor hjelppåområdersomde selvoppfatter sommindre

prekære.Vanskelighetenemed å finne boliger nokspesieltfremtredende i hovedstaden,

menvi nevnerdet her da vi mener det belyseret viktigpoeng:vi mener omsorgssviktkan

forebyggesved å pågenerelt basisbedrefattige menneskerslivssituasjon.Videre, at

barnevernetogandre kommunaleinstansersomeksempelvissosialkontoret,kanforebygge

omsorgssviktved å innledesamarbeidpå et tidligtidspunkt.

Pådenne bakgrunnforeslårvi at det forskesmer på hvordangenerellfattigdom,spesielti

form av dårligtilknytningtil arbeidslivetogvanskeligbosituasjon,kangenerereomsorgssvikt

og uakseptabelforeldrepraksis.Særliganbefalervi å undersøkeforholdenefor aleneforeldre

ogfamilier med flyktningbakgrunn,ogat forskningenikkesnevresnedtil hvilketiltak

barnevernetkangjennomføremen hellerserpå samfunnetsomhelhetog hvordan

samarbeidmellombarnevernogandre instanserkanskapesynergieffekter.

4. Saksbehandlinstid—hvilkenrolles illerventetiden i de involvertebarnao foreldrenesliv?

Utredningenberørersåvidt vi kanse ikkespørsmåletom hvordanventetid—i forbindelse

med saksforberedelse,«kø» i rettsapparatetog lignendespillerfor barnasutviklingog

tilknytningtil foreldreneogannenslekt.Vårt inntrykker at tid er en sværtviktigfaktor i

barnevernssaker.Problemstillingenberørestil en vissgrad, i utredningenav hvorvidtdet bør

settesen grensefor hvorlangtid de minstebarnaskalvære i fosterhjemfør adopsjon

vurderes.

MiRA-Senteretmener det er viktigå ogsåsenærmerepå

• hvordanventetiden påvirkerbarnogforeldre,



hvor mye av ventetiden som skyldes forhold som ikke er direkte knyttet til de

involverte parter og nødvendig saksbehandling ("kø-tid"), og

hvorvidt tiltak i form av redusert ventetid kan bidra positivt til barnas utvikling og

evt. lette tilbakeføring til biologiske foreldre.

MiRA-Senteret takker for anledningen til å komme med innspill i forbindelse med NOU 2012:5, og

håper senterets bemerkninger tas i betraktning.

Med vennlig hilsen

MiRA-Senteret
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