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Stor og langreist kjærlighet
Alle fosterbarn er skadeskutte, men de som har opplevd krig og 
dårlige menneskelige forhold i et annet land, er ekstra skadeskutte. 
Det er en stor gave å få lov til å gi slike barn et hjem, omsorg og 
kjærlighet - og få kjærlighet tilbake.

•  av fostermor til en enslig mindreårig 
asylsøker

Sommeren 2016 la vi ut på en reise med 
hele familien på slep. Da tok vi imot vår 
nye gutt, 13 år gammel og såkalt EMA
barn (Enslig Mindreårig Asylsøker). Vår 
norskiranske familie hadde blitt sterkt 
preget av flyktningsituasjonen i 2015 og 
vi hadde et ønske om å bidra på en 
konkret måte. Vår eldste sønn reiste til 
Hellas og arbeidet som frivillig, først på 
øyene og så i den beryktede Idomeni
leiren på grensen til Makedonia. 

Tilbake i Norge leste vi i avisen og så 
på tv om behovet for fosterforeldre til de 
minste nyankomne. Til og med stats
ministeren gikk ut og henstilte til folk 
om å melde seg. Vi så oss rundt i det 
store huset vårt hvor det var mer enn 
nok plass til én til, tok en prat med 
barna våre og så løftet vi opp telefonen 
og ringte den lokale fosterhjemstje
nesten. Ikke lenge etter var vi på Bufetats 
intensive Pridekurs – en helg på hotell 
med mange andre par. Det var vel først i 
løpet av den helgen at vi virkelig be
stemte oss for at dette var noe vi skulle 
gå for. Selv om vi på mange måter satt 
igjen med flere spørsmål enn svar, gjorde 
helgen det likevel klart for oss at dette 
var måten vi kunne bidra på. Her hadde 
vi faktisk noen ekstra ressurser å tilby 
også, med vår kulturelle kompetanse og 
varierte erfaringsbakgrunn.

Den som venter på noe 
godt…
Etter mange møter og hjemmebesøk ble 

vi godkjent, og så begynte ventingen. 
Den uforståelige ventingen. Enda flere 
artikler i avisen om behovet for fosterfor
eldre og hjerteskjærende reportasjer på tv 
med intervju av små gutter på omsorgs
sentre rundt om i Norge. Men det skulle 
ta nesten seks måneder før den etterleng
tede telefonen kom. Alt i alt en prosess 
på cirka ni måneder, ironisk nok. Det 
begynte etter hvert å føles mer og mer 
som et svangerskap. og da vi møtte 
gutten vår første gang var det følelses
messig veldig likt en fødsel: ”Der er du 
jo. Så det er sånn du ser ut. Velkom
men!”

Han hadde ventet så lenge, over ett år 
hadde han bodd på institusjon. 

”Men mamma, hvorfor kom dere 
ikke? Jeg ventet!”

De første månedene hjemme var som 
en reise med berg og dalbane. Vi hadde 
fått minimalt med informasjon og måtte 
bare prøve oss frem. Han var en 
eksplosiv forundringspakke full av 
følelser. Pakken detonerte i løpet av få 
dager. Det var sommerferie og vi hadde 
ingen steder å henvende oss. Han var 
livredd og utrygg, men den eneste 
følelsen han kunne uttrykke var sinne. 

I hverdagen med et EMAbarn må vi 
voksne legge bak oss eventuelle 
romantiske forestillinger om et 
takknemlig og føyelig barn som burde 
være sjeleglad for å få vokse opp i et trygt 
norsk hjem. Realiteten er at en 
vettskremt liten unge har blitt skilt fra 
sin familie og har vært på reise alene 
uten trygge voksne i månedsvis. Så 
havner han i en norsk barneverns
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institusjon hvor hverdagen er totalt 
forskjellig fra alt han har kjent til i sitt 
unge liv. Deretter rykkes han på nytt 
opp igjen og skal finne seg til rette i en 
norsk familie på et nytt sted i landet. 

De erfaringene han har fra før han 
kom til Norge er i så liten grad til nytte 
i livet her at det noen ganger kjennes 
fortvilende. Det er så langt frem, det er 
så mye som skal læres og forstås. Det er 
så tomt i glasset som skal fylles på. 

Mange av barna som har kommet er 
analfabeter og det tar tid å lære å lese 
og skrive på et nytt språk når man aldri 
har gått på skole. Det tar tid å lære seg 
hvordan man skal lære. Vi synes det er 
selvsagt, for dette lærer jo vi fra vi er 
ganske små. For den som sitter på skole  
benken for første gang som tenåring er 
det en lang vei som forventes tilbake
lagt på kort tid. Og hvordan klare å 
holde konsentrasjonen på skolearbeidet 
når hodet ditt er fullt av andre tanker? 
Et kaos av tanker, etasje på etasje med 
tanker og følelser som trenger seg på. 

For barnet er savnet etter egen 
familie og kjente omgivelser så sterkt at 
det kjennes fysisk. Det sier seg selv at 
han ikke nødvendigvis har noen hen  

sikt smessig måte å takle sin nye hverdag 
på. En kropp som er full av angst og 
savn tyr til overlevelses strate gier og 
handler i panikk. Det er følel sene som 
styrer, og en av våre hoved oppgaver er 
nettopp å hjelpe til med følelses regu
lering.

En Trygg Base for alle 
Det er ingen enkel oppgave for en 
ufaglært å hjelpe et traumatisert barn til 
å regulere egne følelser, og uten støtte 
fra Bufetat i form av en kontaktperson 
å ringe til, gruppeveiledning en gang i 
måneden og en storsamling for foster
foreldre en helg i sommer, hadde det 
blitt tungt å holde ut da det stormet 
som verst. Det var Trygg Basemodellen 
som ga oss verktøy til å takle vår nye 
hverdag og gjenvinne bakkekontakten. 
Som gjorde at vi etter hvert kunne klare 
å se situasjonen litt utenfra og bli enige 
om en strategi for veien videre. Da vi 
fant roen, gjorde også gutten vår frem  
skritt. Tilknytningen er på plass og nå 
kan vi begynne å ramme ham litt også, 
ikke bare romme. Nå som vi kjenner 
hverandre bedre, er det lettere å 
utfordre hans tålegrense litt med tanke 

på å finne frem til en hverdag som er 
god for alle og som gir ham verktøy til 
å takle livet videre i Norge.

Trygg Baseteorien dreier seg jo som 
navnet sier om å bli en trygg base for 
barnet, en base han kan bruke som 
grunnlag for å utforske sin nye verden 
og seg selv, i trygg forvisning om at vi 
alltid er der. Og det fungerer faktisk. I 
stort som i smått. På fotballbanen når 
omgivelsene skannes med en nesten 
usynlig hodebevegelse. Joda, mamma 
og pappa er på plass på sidelinjen og 
spillet kan fortsette. Etter skolen når 
det er godt å komme hjem og det alltid 
finnes nok mat og noen er hjemme. 
Det er trygt og godt å komme hjem 
igjen etter å ha vært ute og fartet med 
venner, dra på seg joggebukse og slenge 
seg i sofaen. Helt greit at det alltid 
finnes noen der å mase litt på og irritere 
seg over. Noen som tåler raseriet uten å 
speile det. Noen som forstår at han ikke 
alltid bare er sint, men like ofte redd og 
lei seg. Noen som holder stemmen sin 
lav og nesten irriterende rolig. Noen 
som ikke bryr seg om rare utsagn og 
uhøflige svar. Som ikke blir skremt av 
brå bevegelser og en hånd som plutselig 
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smeller i veggen. Som forstår at ting 
fort kan bli feil, men like fort rettes opp 
igjen. Alltid en ny sjanse, alltid kom 
mer det en ny dag med nye muligheter. 
Med Trygg Baseteorien i bunnen har 
vi noe å støtte oss til når hverdagen blir 
litt tøff og vi trenger å se de lange 
linjene i det vi gjør.

Vinduer, speil og andre 
verktøy
Vi har lært mye nyttig, og mye av det vi 
har lært, føles ikke lenger som teori. 
Det har blitt en del av vårt tankesett og 
til og med vårt daglige ordforråd. 

Toleransevinduet er et begrep vi 
møtte allerede på det første Pride
kurset. Når du er akkurat passe aktivert 
– ikke for høyt og ikke for lavt – er du 
tilstede i det du gjør, du kan forholde 
deg greit til andre mennesker og kan ta 
i mot læring. Den tiden hvor en person 
er innenfor toleransevinduet og klarer å 
forholde seg til situasjoner og relasjoner 
på en oppmerksom måte, er gull verd. 
Hjemme hos oss er det dager da tole  
ransevinduene går opp og ned i stor 
fart, men vinduet holder seg heldigvis 
åpent stadig lenger av gangen. Hos 
både store og små. Vi voksne bruker 
begrepet aktivt for å gi hverandre 
signaler: ”Nå var det godt du kom 
hjem. Vinduet mitt er i ferd med å 
lukke seg her. Hjelp!”. 

En annen nyttig ting er kunnskapen 
om nødvendigheten av å møte barnet i 
den alderen han faktisk er til enhver 
tid, og ikke bare se på den fysiske 
alderen. Vi har en bitteliten gutt i en 
stor tenåringskropp, som går fra å være 
en hormonell fjortis til å bli en kon
taktsøkende liten tass på sekunder. Det 
er veldig vanskelig for omgivelsene å 
forstå hvordan denne store gutten kan 
være så liten.

Traumebevisst omsorg var et nytt 
begrep for oss, men etter hvert som vi 
satte oss inn i tankegangen, ble det 
klart at her er man ved kjernen av noe 
meget viktig: Traumatiserte barn krever 
en annen type grensesetting enn 
”vanlige” barn. Samtidig er noen av 
verktøyene tilsynelatende så enkle, som 

for eksem pel at man ikke må speile 
barnets sinne eller angst. Lettere sagt 
enn gjort…, men noe av det mest 
nyttige å minne seg selv og omgivelsene 
på. Ikke speile. Øve på å være dobbelt 
så rolig som det du føler deg og 
oppdage at barnet roer seg ned. Best av 
alt er at det går raskere og raskere for 
hver gang han ser at verden ikke raser 
sammen selv om han er ute av seg. 

Men litt irriterende kan det selvsagt 
også være: 

”Dere sier bare at alt går bra, dere!”
”Men det pleier jo å gå bra vennen, 

vi finner jo alltid ut av det til slutt?” 
”Mmm…”

Stokke om familiekabalen
Underveis i godkjenningsprosessen 
spøkte vi med at det var mye gratis 
familieterapi å få i opplegget rundt det 
å bli fosterforeldre. Her måtte man 
snakke seg gjennom mye. Nå ser vi 
klart at det bare var begynnelsen. Å få 
et nytt medlem i familien gjør at hele 
familiekabalen må stokkes om. Alle får 
kjenne på sine egne spøkelser i møte 
med et medmenneske som har en så 
stor bagasje med seg. Det er utfordren
de, vanskelig, men også givende. Vi tror 
på at vi sammen kommer styrket ut av 

det, og håper å beholde både humoren 
og selvironien. Her vi jobber oss 
gjennom hverdagen ved hjelp av vår 
egen komponert metode  for spøk kalt 
”traumebevisst omsorg for dummies”  
er vi nødt til å bli kjent med oss selv 
også, på godt og vondt. 

Som den kloke Hans Børli sa det så 
poengtert og vakkert i diktet ”Ett er 
nødvendig”:

Ett er nødvendig
her i denne 
vår vanskelige verden 
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket 
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys i 
dine bebodde øyne.

Trygg bare for en stund? 
Vel og bra med teorier om en trygg 
base. Men hva når ”menneskene på 
veiene” kommer frem til det de tror er 
en trygg havn og oppdager at den ikke 
er så trygg likevel? At de kanskje ikke er 
ønsket og at det jobbes hardt for at 
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flest mulig av dem skal forlate landet 
igjen. 

Disse barna har risikert livet på 
veien vekk fra krig og fattigdom, alene 
eller i små grupper har de klart å 
komme seg den farefulle veien 
gjennom Europa til et land med både 
fred og velferd. Men istedenfor 
trygghet og hvile dukker det opp en ny 
bekymring – hva om jeg ikke får bli 
likevel?

De fleste har fått midlertidig opp  
hold. Mange av de eldre tenåringene 
får midlertidig opphold på kanskje 
bare ett år av gangen og skal ut når de 
fyller 18. Dette får de yngre også med 
seg, i vår teknologiske verden har de 
fleste et stort nettverk, og alle kjenner 
noen som må reise. Noen blir 
deportert, andre legger ut på veien 
igjen.

Slik setter angsten seg på nytt fast i 
en liten kropp. Kanskje må jeg også 
reise? Hvordan kan jeg vite at ikke det 
samme skjer med meg? 

Gutten vår er redd for at politiet 
skal hente ham hvis han gjør noe galt, 

og sende ham ut av landet. Han spør 
oss om det kan hende at de henter ham 
på skolen hvis han er slem. Det er 
vanskelig å holde motivasjonen oppe 
og planlegge fremover. Han spør 
hvorfor han skal gå på skolen og lære 
norsk hvis han ikke får være her? 

Ingen kan svare med sikkerhet på 
hans spørsmål om fremtiden. Ikke vi, 
ikke barnevernet, ikke vergen. Han 
spør om igjen og om igjen. Uansett 
hvordan vi prøver å berolige, ligger 
usikkerheten der som en skygge. Av og 
til blusser det opp i fortvilelse og raseri. 
Det er et konstant press som legger 
sten til byrden for en traumatisert og 
allerede hard presset gutt og som er 
dypt skadelig for hans videre utvikling. 

Usikkerheten og ventingen som 
disse barna og ungdommene utsettes 
for, har karakter av psykisk tortur. 
Hvorfor barn skal være nødt til å leve 
med dette av ”innvandringsregulerende 
hensyn” kan man virkelig spørre seg. 
Det heter seg at vi skal ”hjelpe dem der 
de er”, men nå har de engang klart å 
komme seg til oss og er her. Hvorfor i 

all verden kan vi ikke da gi dem 
trygghet? Hvorfor må barn alltid lide 
for de voksnes kriger og politiske spill?

Alene i verden
I møtet med enslige mindreårige er det 
lett å bli overveldet, både av deres og 
våre egne følelser. 

For fosterforeldre og andre 
omsorgspersoner kan det være vanskelig 
å forstå at mange av dem iblant kan 
oppleves som både utakknemlige og 
kravstore, frekke og uhøflige. 

Burde de ikke være takknemlige for 
å ha kommet til noen som vil ta vare på 
dem og til et sted som er så materielt 
mye bedre? Da gjelder det å minne seg 
selv på utgangspunktet. Disse barna har 
opplevd et tap som er så stort at ingen  
ting egentlig kan fjerne savnet de føler. 

De lengter voldsomt etter sin familie 
og sitt hjemland og forsøker gjerne å 
fylle tomheten med ting, aktivitet og 
oppmerksomhet – god eller dårlig. 

Barna våre har opplevd at grunnen 
under føttene deres har blitt revet vekk. 
De er plantet om i omgivelser som er 
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helt ukjente for dem og som det tar 
lang tid for dem å mestre.

Helt uforskyldt befinner de seg i en 
situasjon som de ikke selv har valgt og 
som ville være utenkelig for de fleste av 
oss. Så utenkelig at vi har vanskelig for 
å ta inn over oss omfanget av det de har 
opplevd. 

Derfor må vi som er voksne minne 
oss selv på at det nok ikke er mulig å fylle 
alle de følelsesmessige hullene helt og 
ikke bebreide oss selv for barnets trist het 
og sinne. Vi må også huske på at barna 
er redde – veldig redde – nesten hele 
tiden. Det er ikke nød  vendigvis slik at 
det vi gjør ikke er bra. Saken er heller 
at etter det de har opp levd, kan det 
kanskje aldri bli helt bra igjen.  

Voksnes sårbarheter
På Trygg Basekurs ble vi kjent med 
arbeidet til den kloke psykologen Dag 
Øystein Nordanger, spesialist på 
traumer hos barn. Han minner oss på 
at det er essensielt at vi holder ut med 
barnet, selv om det kan være vanskelig, 
og at det viktigste er å tåle barnet slik 

det er uten å avvise eller straffe. Vi må 
klare å stå i avvisningen uten å speile 
den tilbake (selv om det som sagt noen 
ganger er lettere sagt enn gjort!). 
Stressete og traumatiserte barn trenger 
en “overdose” av vanlig omsorg. Da kan 
hjernen på sikt lære å finne andre ut  
veier enn stress og utagering. 

For å klare å gi det som er nødven
dig for et barn som har så store sår på 
sjelen som et krigsbarn har, så må de 
voksne ha et bevisst forhold til sine 
egne sårbarheter. Alle mennesker har 
sine sårbarheter som det møter andre 
mennesker med. For eksempel kan vi 
ubevisst være redd for å bli avvist av 
andre. Når den triste lille gutten 
kontant og rasende avviser alle forsøk 
på å trøste, kan det fort trigge ens egne 
gamle spøkelser. Det kreves tålmodig
het og veiledning for å stå gjennom 
stormen. Men tenk på dagen da han, 
etter måneder med avvisning, plutselig  
slipper garden og tillitsfullt kryper 
inntil deg for å søke trøst – det er en 
følelse av takknemlighet som nesten er 
ubeskrivelig.

 En annen sårbarhet kan være 
sjalusi. Omsorgspersonene kan i de 
vanskelige periodene oppleve å bli sjalu 
på de som ser ut til å komme nærmere 
barnet enn oss selv. Familie, partneren, 
fostersøsken, venner, klassekamerater 
eller lærere. Da er det igjen tid for å 
minne oss selv på at det er barnet som 
er hovedpersonen, ikke vi. Sjalusi er 
fremdeles en ganske skambelagt følelse, 
det sitter for eksempel langt inne hos 
de fleste å innrømme at man er sjalu på 
sin egen ektefelle fordi han eller hun 
har bedre kontakt med barnet enn deg. 
Eller at man er sjalu på en familie som 
befinner seg i en helt annen del av 
verden. Men det betaler seg i lengden 
hvis man orker å arbeide med sine egne 
sårbarheter. Jo sterkere vi voksne er i 
oss selv, jo mer har vi å gi til barnet.

Vi er nå så heldig stillet at vi kan 
tilby en av vår verdens mange små 
husville en trygg base og masse kjærlig 
het. Og når tryggheten sakte får feste i 
en barnekropp ser vi jo at vi får like 
mye tilbake. For størst av alt er 
kjærligheten.


