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VEDRØRENDE NOU 2008:9 – MED BARNET I FOKUS 
 

 
Det vises til ovennevnte høringsdokument. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo har 
gjennomgått dokumentet, og finner det meget urovekkende at utvalget har valgt å ikke gi særlig 
oppmerksomhet til minoriteters forhold til barnelovgivningen. ”Så legne det rettslige 
rammeverket for øvrig ikke favoriserer verdiene til en etnisk gruppe i samfunnet, kan ikke 
utvalget se at det er betenkelig at man ikke har vurdert lovgivningen ut ifra ulike etniske 
kulturelle perspektiv” heter det i høringsdokumentet (s. 30). Rådet for innvandrerorganisasjoner 
i Oslo finner dette både kortsynt og provoserende og vil, på vegne av foreldre med 
minoritetsbakgrunn og på vegne av barn av foreldre/forelder med minoritetsbakgrunn, be om at 
utvalget i det videre arbeidet også legger vekt på, og tar hensyn til, minoritetsperspektivet.  
 
Dette er problemstillinger som med sikkerhet vil prege stadig flere barnefordelingssaker i 
fremtiden. Ekteskap/samboerskap mellom etnisk norske og personer med minoritetsbakgrunn 
blir stadig mer vanlig, og vi trenger neppe krystallkule for å spå at dette er en utvikling som vil 
fortsette. 
 
Det er videre et faktum at en del ekteskap/samboerskap opphører, også i forhold der den ene 
eller begge parter har minoritetsbakgrunn. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo har de 
siste årene mottatt fortvilte henvendelser fra mange foreldre med minoritetsbakgrunn der 
foreldreretten har blitt gitt til den etnisk norske forelderen. Vi er svært bekymret for denne 
utviklingen, hvor det synes som de norske myndighetene (barnevernet, rettsapparatet) 
favoriserer den etnisk norske parten. I noen tilfeller har foreldreretten blitt gitt til den etnisk 
norske, selv om vedkommende har hatt åpenbare problemer med å fungere (psykiske 
problemer, rusproblemer osv), her har en valgt å overse forelderen med minoritetsbakgrunn, og 
har vel vurdert at barnet har det ”bedre” hos en norsk forelder med psykiske- eller rusproblemer 
enn hos en forelder med helt annen kulturbakgrunn.  
Det inntrykk vi sitter igjen med etter å ha hørt henvendelsene fra mange foreldre med 
minoritetsbakgrunn, er at norske myndigheter er forutinntatt mot personer med 
minoritetsbakgrunn. Det har også blitt fremholdt av foreldre med minoritetsbakgrunn at 
saksbehandlingen bærer preg av at en mistror forelderen med minoritetsbakgrunn og tillegger 
denne uærlige motiver og uredelige hensikter. Dette oppleves som klart diskriminerende og 
dypt krenkende. 
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Det er særdeles trist og svært alvorlig at dette går ut over barna, som nektes eller avskjæres fra 
å ha kontakt, og de vokser opp uten å ha forankringen i å kjenne sin egen familie.  
 
Mange opplever en tvangsfornorsking av barnet, der forelderen med minoritetsbakgrunn 
utelukkes eller samvær med barnet gjøres umulig eller svært vanskelig å få til. Dette gir 
assosiasjoner til en tidligere praksis hvor barn av samer og sigøynere ble gjenstand for massive 
fornorskingstiltak.  Denne praksisen blir nå omtalt som ”en skamplett på det norske samfunn”. 
La ikke noe lignende skje igjen!  
 
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opplever det som både tragisk og talentløst at det 
ikke er tatt høyde for minoritetsperspektivet i utredningen. Dette er et alvorlig tilbakeslag for 
Norge som et flerkulturelt samfunn. Det blir stadig fremholdt at Norge må ta konsekvensen av 
at det nå er et flerkulturelt samfunn, er dette bare spill for galleriet, noe som høres fint ut i 
festtaler hvor også minoritetsbefolkningen antas å være potensielle velgere? Det blir fra mange 
hold, også fra myndighetene, fremholdt og påpekt at vi skal ha et inkluderende samfunn med 
plass og rom for alle, også minoritetene. At en unnlater å ta hensyn til minoritetsperspektivet og 
at dette skjer i det som offisielt kalles Mangfoldsåret 2008 kan avgjort oppleves som en hån av 
mange berørte. 
 
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo vil på det mest innstendige be om at 
minoritetsperspektivet i NOU 2008:9 Med barnet i fokus blir ivaretatt og at personer med god 
kompetanse angående minoritetsproblematikk tas med i det videre arbeidet.  
 
Uten å ivareta minoritetsperspektivet finner Rådet at utredningen vil mangle grunnleggende, 
elementære aspekter, og utredningen vil da ikke være representativ for en stadig voksende del 
av befolkningen. Vi mener det vil være på sin plass med en realitetssjekk. Det norske samfunn 
2008 er flerkulturelt. Dette må vi alle ta konsekvensen av, myndighetene ikke minst. Det er 
uhørt at en velger å ikke ta hensyn til minoritetsperspektivet. Vi anser dette som misbruk av 
skattebetalernes penger og overformynderi fra myndighetenes side. 
Dersom en fortsatt ikke finner å kunne ivareta dette vil vi foreslå at det videre arbeidet stoppes.  
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