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Barnekonvensjonen er barn og unges rettigheter. Selvfølgelig er det også rettig- 
hetene til alle barn og unge i fosterhjem. Men hva tenker de unge om rettighetene 
sine? Vi har spurt tre tenåringer i Trondheim, Kim (18), Ina (17) og Janne (16). De er 
BarnevernsProffer, med mange erfaringer fra barnevernet.

«Dere voksne må ha tillit til oss»
• av Marit Sanner, leder Forandringsfabrikken

Kim er 18 år og bor nå på egen hybel. De 
siste årene før det, bodde han i fosterhjem. 
Han er BarnevernsProff og har vært med å 
gi råd til barneministeren: - Jeg har aldri 
hørt noen barnevernsarbeider fortelle om 
barnerettighetene, sier Kim. Og han 
fortsetter: - Alle barn og unge i barnevernet 
burde lære om rettighetene sine. Video hadde 
nok vært den beste måten. En mann bør vær 
fortellerstemmen, barnevernet har nok av 
damer og med en damestemme kan det lett 
høres ut som mas. En bra video kunne gjøre at 
vi fikk lyst til å lære om det. Det smarteste er 
nok at vi lager den sjøl, vi som kjenner 
barnevernet best. 

BarnevernsProffene er unge som lever i 
barnevernet nå. De fleste har erfaring fra å 
ha blitt flyttet hjemmefra av barnevernet. 
De er profesjonelle på barnevern gjennom å 
ha mange erfaringer i kroppen og dermed 
mye erfaringsbasert kompetanse. Forand-
ringsfabrikken inviterer unge med for å si 
sin mening og gi råd. Deretter kan de som 
ønsker det velge å bidra videre som 
BarnevernsProffer. Da får de delta i møter, 
være kursholdere eller foredragsholdere – 
for fagfolk og politikere. De møter den 
voksne profesjonaliteten. Dette blir ofte 
lærerike, konstruktive og nyttige møter.

Fosterbarn = omsorgsbarn
Siden 2007 har Forandringsfabrikken 
systematisk lyttet til barn og unge i 
barnevernet. I det aller første prosjektet 
deltok Ina, Kim og Janne. Her kom ønsket 
om å endre en del av begrepene i barne-
vernet, for første gang, svært tydelig fram. 

Fosterbarn, fosterforeldre og fosterhjem 
mente de måtte endres, fordi svært få unge 
i Norge i dag vet opprinnelsen til disse 
ordene og dermed heller ikke forstår 
betydningen. De tror det har noe med å 
være ”foster” i mors mage. Deres ønske var 
at det i stedet må hete omsorgsbarn, 
omsorgsforeldre og omsorgshjem. De 
mente at det var grunnleggende at barn og 
unge må få si sin mening om hvilke 
begreper barnevernet skal bruke, disse 
ordene er jo ”merkelapper” på dem.

Lytte for å forstå hva vi vil si
- Aller viktigst er det at «dere voksne lytter til 
oss», at dere får tak i hva vi vil fortelle. Ikke 
lytte på den måten at dere bare registrerer, 
smiler, nikker og sier ja og sånn litt ut i lufta. 
Det å lytte betyr at du er med i samtalen, at 
du får med deg hva vi sier. Å lytte betyr også 
at du gjør noe med det - at du forholder deg 
til tankene, meningene eller ønskene våre. 
Engasjerte setninger nærmest hagler fra de 
tre ungdommene, som avløser hverandre i 
raskt tempo. Alle tre vil forklare hvorfor det 
å lytte er grunnleggende i alt arbeidet med 
barn.

Artikkel 12: 
Alle barn og unge har rett til å 
si sin mening og bli hørt
Ifølge de tre ungdommene handler denne 
artikkelen mye om å tro på barn og unge. 
- Jeg synes noe av det viktigste er at hvis et 
barn har sagt noe, må man ikke gå til en 
voksen for å sjekke om det stemmer, sier Ina. 

- Det er ikke sånn at de voksne sitter på flere 
fasiter eller sannheter enn barn og unge. Når 
et barn eller en ungdom har sagt noe, må 
voksne øve seg på å tenke at dette mest 
sannsynlig er sånn. Da møter de oss med tillit. 
Det er hardt å være ungdom, hvis man vokser 
opp med voksne som ikke tror på seg.  

Å si sin mening har ingen betydning om 
de voksne ikke lytter med ørene helt åpne. 
Artikkelen er lite verdt om voksne ikke 
møter barn og unge med tillit og respekt. 

Har barnevernet noen utfordringer 
rundt denne artikkelen? undrer vi fra 
Forandringsfabrikken. - På en del områder 
har barnevernet hørt lite på meg, sier Janne. 
- Blant annet gjelder det samvær. De sier at 
de skal ordne opp med det. Når jeg har bedt 
om samvær med søsken, har de svart at det 
må gå an å få i gang. Men så har de ikke 
gjort det. Nå har jeg gitt opp. Jeg har bare en 
lillebror, det er dumt at jeg har så  lite 
kontakt med han.

- Jeg måtte spille smooth, jeg spilte taktisk 
for å få samvær med mamma og pappa, sier 
Kim. - Jeg tenkte det ikke var lurt å si det jeg 
egentlig ønsket, det ville ikke de voksne i 
barnevernet orke eller tåle å høre. Derfor sa 
jeg i stedet det jeg trodde de greide å forholde 
seg til. Etter hvert sa jeg mer, og til slutt 
kunne jeg si sannheten om hvor ofte jeg mente 
det var bra for meg å treffe foreldrene mine. 
Da fikk jeg det litt etter litt som jeg ville, men 
det tok lang tid.

Barnevernet kan lett glemme å bli enige 
med ungdommene om hva som skal sies 
videre, ifølge ungdommene. Hvis en 
ungdom vil være ærlig og dele med 
barnevernet noe han eller hun opplever 
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som vanskelig i livet, kan barnevernet for 
lett ta opp det de har fortalt direkte med 
andre voksne, uten at det er avtalt med 
ungdommen det gjelder. Det kan oppleves 
som misbruk av tillit, og bidra til at det går 
lang tid til ungdommen greier å være ærlig 
igjen. Når noen da spør om hvordan de har 
det, blir det enkleste bare å svare ”det går 
fint”.

- Derfor er det så viktig at det barn og 
unge sier, blir tatt på alvor, sier Ina. - Om du 
er stor eller liten, er denne følelsen like viktig. 
Det er alltid en grunn til at vi forteller om 
noe som er vanskelig. Vi ønsker å få hjelp til å 
komme videre. Det vi sier er bra nok. Dere 
må ikke sjekke med andre voksne for å finne 
ut om det er sant! Da kjennes det utrygt.

Kim tar ordet: - Mange voksne er  
flinke og tar unge på alvor. Men andre  
bruker argumenter som blir hersketeknikker 
når de vet de har tapt. ”Jeg er 50 du er 15,  
så vis meg respekt”, kan de finne på å si. Det 
er for dumt og kan høres litt patetisk ut. 
Hvorfor skal noen mennesker ha mer rett på 
respekt enn andre? Alle må vi gjøre oss fortjent 
til det, mener jeg. Vi må behandle andre 
respektfullt og være gode folk. Du kan ikke 
forlange respekt bare fordi du er voksen. 
Voksne som snakker sånn, mister jeg helt 
respekten for…

For at barn og unge skal oppleve at 
artikkel 12 i Barnekonvensjonen ikke 
brytes, må voksne lytte, spørre til de forstår, 
ta barn og unge på alvor og ikke spre ting 

videre uten å ha snakket med oss først, opp-
summerer de tre ungdommene. De ber 
også om å bli sett på som individer av 
voksne og at voksne husker at hver ungdom 
er like ulik som voksne er.

Artikkel 2 
Alle barn og unge har rett til 
ikke å bli diskriminert
Denne artikkelen handler mye om ikke  
å forskjellsbehandle omsorgsbarn (foster-
barn) og omsorgsforeldrenes egne barn. 
- Det er viktig at vi blir behandlet likeverdig 
med de biologiske barna, sier Janne. - Det  
må ikke være ulike regler for dem og for oss. 
Vi må bli med på de samme feriene, ha det 

Janne og Kim.



Ina.
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samme utstyret, ha det like strengt. Det  
må ikke være sånn at fordi om mange 
omsorgsbarn strever, skal det gjøre at de  
blir ekstra strenge mot oss, for sikkerhets  
skyld. Jeg ble sendt videre, til enda en ny 
familie fordi min omsorgsmor (fostermor) 
ikke greide å elske meg like høyt som sine 
biologiske barn. Jeg var liten da og vet jeg 
hadde bodd der mer enn et år. Da jeg fikk nye 
omsorgsforeldre, kjente jeg meg nok mye mer 
hjemme og kalte dem for mamma og pappa, 
etter bare to uker.

- Artikkelen handler om noe annet også, 
fortsetter Kim. - Jeg ser for meg en annen 
vinkling, det å bli stemplet eller mobbet som 
barnevernsbarn. Vi vil være likeverdige alle 
andre barn og unge, ikke sett ned på. Ingen 
av oss har skylda for at vi måtte flyttes 
hjemmefra, nesten alltid fins det en årsak i 
familiesituasjonen. Derfor er det veldig viktig 
at alle voksne husker at de ikke skal forhånds-
dømme, stemple oss eller tenke at vi har 
begrensede muligheter. Kanskje har oppveks-
ten gitt oss noen arr, men samtidig har vi nok 
også fått noen styrker, noe vi er bedre på og 
har mer erfaring med enn de fleste andre 
unge. Dette bør barnevernet huske å utnytte 
godt.

Artikkel 3 
Barnets beste skal ligge til grunn 
i alle saker som handler om 
barn
Denne artikkelen bør jo være sikkerheten 
for at barnevernet og alle andre som skal 
hjelpe barn, setter seg inn i hva barnet eller 
ungdommen selv mener. Hvordan kan de 
voksne uttale seg om hva som er til barns 
beste, uten alltid å ha snakket med dem. 
Unge har i flere prosjekter i Forandringsfa-
brikken understreket dette og har iblant 
uttrykt seg sterkt om dette at voksne så ofte 
snakker på vegne av dem. 

- Når vi holder foredrag for voksne, sier de 
så ofte at vi er så kloke, sier Janne. Hun 
fortsetter: - Og det har de jo rett i, vi er 
kloke. Vi har mange erfaringer og mange av 
oss har fått altfor mye kunnskap om livet på 
for kort tid. Og dette har det også kommet 
gode ting ut av, det må de voksne huske. 
Hvert eneste omsorgsbarn sitter på tanker og 
svar for livet sitt, dette blir for lite brukt.

- For å finne fram til barnets beste, må 
dere alltid snakke med ungen sjøl. Han eller 
hun er hovedpersonen. Dere kan også snakke 
med foreldre og omsorgsforeldre og andre 
voksne. Men du må vite at du alltid har 

snakket nok med ungen og forstått hva han 
eller hun har å fortelle, sier Kim.  

Til alle omsorgsforeldre og dere 
i barnevernet
- Grunnrådet til alle omsorgsforeldre er at 
ungene må føle at dere bryr dere og at dere er 
glade i dem. Da gjør dere en kjempejobb. 
Men uten det nytter lite, og ungene merker 
det godt. De må kjenne at de har et hjem, der 
det er trygt, sånn at de kan være seg selv, sier 
Janne.

- Et omsorgshjem må kjennes så vanlig 
som mulig. Om ikke ungen tør å si noe, fordi 
han er redd for at omsorgsforeldrene blir sinte 
eller skuffa, blir det helt feil, sier Ina. Hun 
fortsetter: - Hjemmet ditt må være trygt og så 
vanlig som mulig. Det er viktig å kunne si sin 
mening og bli tatt på alvor i hverdagene. 
Barnerettighetene er viktige hver eneste dag. 
Lyttingen må gå begge veier, ungen må høre 
på omsorgsforeldrene, og like viktig er det at 
omsorgsforeldrene hører på ungen. 

Hva med et framtidsønske, sånn helt på 
tampen? Kim tar ordet: - Jeg håper jeg kan 
sitte som gammel og tenke at dette gikk jo rett 
og slett bra.

Ina. og Kim.
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