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Fosterbarn

•	Av Loveleen Rihel Brenna , fore-
dragsholder, forfatter og daglig leder 
av Seema as

Hvordan skulle vi klare å gi Aman og 
senere Sarah en fortsatt identitet som 
somaliske, og allikevel integrere dem i det 
norske samfunnet? Vi var klar over at det 
aller viktigste ville være å gi god omsorg. 
Ved siden av ville det være mange ting å 
tenke på, som å opprettholde kontakten 
med familien, kulturen, språket og 
religionen, skriver fostermor Turid i 
boken «Mulighetenes barn». 

Flere og flere fosterhjem har foster-
barn med flerkulturell bakgrunn. Barns 
annerledes etniske, kulturelle, språklige 
og religiøse bakgrunn kan gjøre 
fosterforeldre usikre og utrygge i en 
kortere eller lengre periode. Fosterbar-
nets annerledeshet kan gi fosterforeldre 
en følelse av at de tar store og små valg, 
på et gyngende grunnlag. Når barnets 
annerledeshet, gjør fosterforeldre 
usikre, kan det vekke andre følelser enn 
de som blir trigget når en er sikker og 
trygg i sin rolle og sine handlinger. 
Tryggheten i å møte fosterbarnets 
annerledeshet, får du når du ser bak 
lagene som skaper de synlige skillene. 

Når du treffer den universelle kjernen 
som binder oss mennesker sammen.  

Den universelle kjernen 
Fosterbarn med flerkulturell bakgrunn  
er barn som er lik mange andre foster-
barn som trenger omsorg og å bli sett. 
Barn som har vonde opplevelser, 
minner og traumer i bagasjen. Det er 
barn som bærer på sorg, avmakt, slit, 
fortvilelse og kropp full av tunge 
erfaringer. Noen av dem bærer på sine 
foreldres smerte i tillegg til sin egen. 
Foreldre som ikke maktet foreldrerol-
len, fordi de selv var blitt traumatisert 
på grunn av gjentagende grove krenkel-
ser i krigen. (Slik som Martins foreldre 
som ikke maktet å ta vare på han, fordi 
de var lenket til narkotikaen. Eller Mari 
som overtok omsorgsrollen for sin 
psykisk ustabile mor og sin lille bror.)
 
Barnevernet og fosterforeldre må særlig 
være oppmerksom på følgende: 
•  Sørg for å få en god utredning av 

barnet. 
•  Finn ut om familiens bakgrunn, 

historikk, religion, kultur og hvordan 
deres livsreise har vært.

•  Lag en handlingsplan for hvordan 
fosterfamilien best mulig kan hjelpe 

barnet med å ta vare på sin bakgrunn, 
identitet, kultur og religion. I tillegg 
til den omsorgen fosterforeldre skal gi 
barnet. 

Noen av barna kommer fra hjem, hvor 
pendlingen mellom de norske og 
foreldrenes verdier blir for vanskelig. 
Uansett hvor mange mørke rom og 
tunge erfaringer disse barna bærer på, 
er deres behov for nærhet, omsorg, 
trygghet, forutsigbarhet og kjærlighet 
like stort som andre barn som har 
opplevd omsorgssvikt. Årsakene til 
omsorgssvikt kan være ulike, måten de 
uttrykker sorgen, smerten og sinne kan 
være kulturelt betinget, men følelsen er 
universell. Og det er den universelle 
følelsen du skal fokusere på, før du 
begynner å bevege deg mot det  
kulturelle uttrykket. Det er i den 
universelle kjernen møte mellom 
mennesker skjer, det er der tilliten og 
relasjonelle bånd knyttes. 

Det gjør vondt når isen 
smelter 
Da jeg ble plassert i fosterhjemmet, ble 
bønn, religion og forbud mot å spise 
svinekjøtt viktig for meg og min identitet. 
Jeg skaffet meg bønneteppe, og jeg begynte 
å be fem ganger om dagen. Jeg som aldri 

med flerkulturell bakgrunn

•	Av Loveleen Rihel Brenna,  
foredragsholder, forfatter og daglig 
leder av Seema as

Alle mennesker har en universell og en kulturell kjerne i sin identitet. 
Fosterforeldre for barn med flerkulturell bakgrunn bør være ekstra 
oppmerksomme på  begge disse elementene av barnets identitet.



Relasjoner
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                 Om forfatteren 

•	 Loveleen R. Brenna, jobber som 
forfatter, foredragsholder og 
daglig leder for Seema.as. 
Hun har jobbet innenfor 
barnevern i flere år og 
skrevet flere bøker, blant 
annet om barn som vokser 
opp med flere kulturer. Hun 
holder kurs for fosterforeldre. 
Foto:  Gry Monica Hellevik
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hadde vært opptatt av islam, ble «hektet» 
på min religion. Kanskje fordi jeg ikke 
visste hvor jeg tilhørte, hvem jeg var, en 
mørk jente i et hvitt hjem. Jeg måtte finne 
min identitet, hvem jeg var, og jeg merket 
at varmen fra fosterforeldres kjærlighet 
skremte meg. Jeg klarte ikke å ta imot 
deres omsorg, dermed ble jeg vanskelig 
overfor dem, sier Samina. 

Enkelte barn saboterer alle tiltak, 
noen fordi de vil fortest mulig tilbake 
til sine biologiske foreldre. (Lojaliteten 
til foreldrene blir viktigere enn egen 
helse og egne behov.) Andre fordi de 
ikke tør å ta imot kjærligheten og 
varmen fra fosterfamilien. Halldis Leira 

skriver i sin bok «Det gode nærvær»; 
Det hadde vært fint om varme fra andre 
bare styrker selvtilliten. Men varme kan 
tine opp gammel is som en gang var 
nødvendig for å fryse ned en uutholdelig 
smerte. 

Flere fosterforeldre opplever at barn 
og unge med en annen religiøs bak-
grunn, ofte bruker samme strategier 
som Samina i en periode, inntil de 
begynner å få tillit til sine foster- 
foreldre. De motarbeider, de vil ikke 
være med på noe fosterforeldre foreslår, 
og enkelte vil heller ikke sitte i samme 
rom som fosterfamilien om kvelden. 
Denne formen for motstand fra 

I boka «Min annerledeshet, min styrke», utforsker 
Loveleen Brenna begrepet identitet og viser 
hvordan hun selv har gjort to ulike kulturer til én - sin 
egen. Hun skriver om morens og farens reise til 
Norge, og om egen barndom og oppvekst i det 
indiske miljøet i Kristiansand på 70-tallet. 

Loveleen Brenna forteller om sitt 
forsøk på å være så norsk som 
mulig, men bare i ukedagene, 
selvsagt, for helgene var viet den 
indiske familien. Hun skriver om 
å bli giftet bort, om skilsmisse og 
om å bli utstøtt fra det indiske 
miljøet. Dette lærte henne å stå på 
egne ben som skilt tobarnsmor. I 
dag har hun en utdannelse og en 
karriere hun er tilfreds med, og 
hun er forsonet med familien. 
Gjennom hele boken viser hun 
hvordan hun har utdannet seg 
selv, gjennom å søke forbilder og 
råd i både norsk og indisk kultur, 
og gjennom litteratur og person-
lige erfaringer.
Dette er en åpen og ærlig skildring 
av oppvekst i et minoritetsmiljø og 
av en modningsprosess. Boka viser 
både hva det koster og hva man kan vinne på å utfordre egne og andres 
grenser. Hun vier også temaet kultur og identitet mye plass. Røtter og 
identitet ligger ikke alltid i hudfarge og religion, men også i kjønn, utdan-
nelse og samfunnslag. Loveleen mener at vellykket integrering krever innsats 
og åpenhet fra hver enkelt av oss. Utfordringen er bare å gi hverandre retten 
til å definere seg selv, fordi man selv bærer nøkkelen til eget liv.

Kilde: Cappelen Damm

fosterbarn er ikke ukjent, og det er 
heller ikke kulturelt betinget. Det som 
er kulturelt betinget, eller religiøst 
betinget, er ofte et sterkt ønske om å 
utøve sin religion, få særbehandling på 
grunn av sin kulturelle bakgrunn. I de 
fleste tilfeller er det en naturlig del av 
den unges identitet, men i noen tilfeller 
kan det være et markeringsbehov og 
motstand. Men jo mer respekt og 
fleksibilitet fosterforeldre viser, jo større 
sannsynlighet er det for at et slikt 
«opprør» går over. Fleksibilitet og 
forståelse, eller samarbeid er ofte veien 
å gå, for å hjelpe fosterbarnet med å få 
til en «myk» landing i familien. 

Svinekoteletter og lamme-
koteletter på samme bord 
Det er likevel noen forhold som en må 
forholde seg til. Som eksempel så spiser 
ikke muslimer svinekjøtt, hinduer 
spiser ofte ikke ku eller storfekjøtt, og 
andre har matallergier eller regulert 
kosthold på grunn av sykdom. Slike 
hensyn må fosterforeldre ta, og de må 
sikre at fosterbarn får tilpasset mat. 
Spiser familien svinekoteletter eller 
juleribbe, er det mulig å steke noen 
lammekoteletter eller lage en alternativ 
rett til fosterbarnet. 

Fosterforeldre bør ha en kontaktper-
son eller et miljø som de kan ringe til 
når de lurer på noe knyttet til barnets 
kulturelle, religiøse og språklige 
bakgrunn. 

Barnevernskontoret og fosterforeldre 
må særlig være oppmerksom på 
følgende: 
•  Finn ut hvordan språk, kultur og 

identitet best mulig kan ivaretas (ha 
kontakt med vennefamilie med 
samme kulturelle bakgrunn som 
barnet, med frivillige og interesseor-
ganisasjoner fra samme land som 
barnets foreldre kommer fra, lån 
bøker på biblioteket om landet som 
barnets foreldre kommer fra osv). 
Dersom barnet et i ungdomsårene, vil 
det selv kunne gi uttrykk for om hvor 
sterkt det ønsker å ha kontakt med 
den delen av sin identitet og kultur. 

•  Samarbeidet med biologiske foreldre 
kan bli noe lettere dersom fosterforel-
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dre tar hensyn til barnets religion, 
kultur og tradisjoner. (Ta kontakt 
med innvandrerorganisasjoner eller 
søk på www.imdi.no for å få oversikt 
over høytider i de ulike landene og 
kulturene.) Hør med fosterbarnet om 
hvordan, eller om det ønsker å mar-  
kere høytiden.

Helst et flerkulturelt 
fosterhjem?
Flere barnevernsarbeidere ønsker å 
plassere fosterbarn med flerkulturell 
bakgrunn i fosterhjem med samme 
kulturelle, etniske og religiøse bak-
grunn som den biologiske familien til 
barnet. I den forbindelse er det to 
viktige faktorer som trekkes frem, det 
ene er rasismeperspektivet, og det andre 
er utvikling av identitet, selvfølelse og 
tilhørighet til minoritetsmiljøet. 

Flere biologiske foreldre ønsker å 
plassere sine barn i familier med 
sammen bakgrunn, av samme årsaker 
som nevnt ovenfor. Mens andre ønsker 
etnisk norsk fosterfamilie. Deres 
begrunnelse for å ønske en etnisk norsk 
familie for sitt/sine barn er, at de lever i 
små gjennomsiktige miljøer. Opplevel-
sen av «å miste ansikt» i sitt miljø kan 
forsterkes ved en plassering hos en 
familie med samme bakgrunn. 

Nettopp fordi de fleste minoritets-
miljøene er så små, er det også vanske-
lig å finne familier som ønsker å være 
fosterforeldre for barn med samme 
kulturell bakgrunn. Men her må den 
enkelte barnevernstjenesten vurdere 
plassering ut i fra lokale forhold, og hva 
som er til barnets beste. 

Å være mørk i et hvitt 
samfunn
Når et barn med mørkere hud og 
hårfarge blir plassert i en etnisk norsk 
familie, er det viktig at fosterhjemmet 
har et bevisst forhold til hvordan de 
skal forholde seg til rasisme, både på 
det personlige nivået (slik fosterbarnet 
kan oppleve det) og det samfunnsmes-
sige nivået. 

Fosterbarnet vil være opptatt av sin 
identitet på en annen måte enn hva 
øvrige barn i det samme hjemmet vil 
være. Vær oppmerksom på det. Foster-

familien må også tenke igjennom sitt 
syn på rasisme, og hvordan forholde seg 
til nettverket, nabolaget og øvrige slekt, 
dersom de skulle ha rasistiske holdnin-
ger til barnet eller den etniske gruppen 
barnet kommer fra. 

Friheten er ikke fri
Enkelte fosterbarn som kommer fra 
altfor strenge hjem, vil når de kommer 
i et norsk fosterhjem,  få oppleve den 
store friheten de har lengtet etter. Og 
når de oppdager regler for utetider, 
avtaler og leggetider i fosterhjemmet, 
blir de overrasket og noen blir frustrert. 
Da jeg jobbet i barnevernet, drøftet jeg 
ofte følgende tre spørsmål med ung-
dommene: Hva ønsker du frihet fra, 
hva ønsker du frihet til og hvordan skal 
du ta ansvar for friheten du ønsker. 
Disse spørsmålene innledet til diskusjo-
ner og samtaler som avslørte hvor 

mange «vrangforestillinger» de unge 
hadde om spillereglene i norske hjem. 
Gjennom god støtte, veiledning og 
dialog, vil de unge etter hvert lære at 
ingen frihet er fri. Det er noen uskrev-
ne og skrevne regler som alle må 
forholde seg til. Ofte så trenger de unge 
hjelp til å få synliggjort de usynlige 
reglene, de trenger voksne som har 
innsikt i det norske samfunnet, og de 
trenger noen som møter dem med 
verdighet og kjærlighet. 

Fosterbarn med flerkulturell bak-
grunn er slik som andre fosterbarn. De 
trenger å bli sett, ikke bare bli sett på. 
De trenger å ha noen å snakke med, 
ikke bare bli snakket til eller snakket 
om. De trenger voksne som har evne til 
å se den universelle kjernen bak alle 
lagene som skiller dem fra alle de 
andre. 


