Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap 28.04.2021

Verdens beste land svikter barna
Stadig vekk får vi nordmenn høre at vi bor i verdens beste land. År etter år topper også Norge
listene. Med andre ord: Vi nordmenn har det godt. Men stemmer det i realiteten?
Hvis vi er verdens beste land og har det så godt - hvorfor er det da så mange barn som
lever under utrygge omstendigheter? Det virker bare ikke helt riktig at vi som verdens beste
land da er verstingene på barnevern. Barnevern er det største sakskomplekset vi har hatt på
noe rettsområde. Norge har blitt felt i stadig flere saker for hvert år som går. Dette sier noe om
hvor vårt fraværende barnevernssystem. Heldigvis har vi bedret oss, men det er minimalt. Mer
må skje – og det må skje nå.
For en ting er de som blir sett, men vi hører lite om de som ikke blir sett. Vi hører mye om de
som blir håndtert av barnevernet, men ikke de som burde ha blitt det. Vi hører om hvor fælt
det kan være med skilte foreldre, men ikke om de foreldrene som burde ha skilt seg. Det er
tabubelagt å snakke om vold. Mange barn holder det hemmelig at de opplever vold
hjemme. Mange barn tror at foreldrenes problemer er deres skyld, og at de derfor velger å
ikke snakke om det.
Skam og skyldfølelse preger mange barn. Det er ikke barnas ansvar å løse de voksnes
problemer. Derfor må vi barna bli sett og hørt i tidlig alder. Barn er mest utsatt for
omsorgssvikt frem til førskolealderen. Litt bedre blir det når barna starter på skolene og får
nye omsorgspersoner rundt seg. Det kan hjelpe barna til å skjønne at det ikke er noe galt med
dem. Mange barn tror det er deres feil at de opplever omsorgssvikt. Alt dette sier noe om hvor
viktig det er å starte tidlig med utredning av barn som lever med omsorgssvikt.
I løpet av en hektisk hverdag fylt med massevis av barn kan det være vanskelig å fange opp
de som sliter. Derfor må vi ha flere konkrete ting vi kan gjøre. I tillegg kan vi vurdere
rutinebesøk av helsesykepleiere i barnehagen. Det er få negative ting som kan komme ut av
dette konkrete tiltaket i seg selv. Barn som lever i omsorgssvikt og vold har også mange
samfunnsøkonomiske konsekvenser som tap av produksjon av barnets voksenliv. Dette det
utover utdanning og kostnadenknyttet til økt tilbøyelighet for rusmisbruk og kriminalitet,
grunnet psykiske og fysiske skader.

Vi må jobbe hardere for å fange opp de som har det vondt, barna fortjener det beste.
Oslo Unge Høyre vil:
•
•

Kurse barnehageansatte av barnevernet, evt helsesøster, slik at de vet hva de
skal se etter om et barn er utsatt for omsorgssvikt.
Innføre årlige kontroller på helsestasjon frem til skolealder, istedenfor kun 2 og
4 års kontroller slik det er nå.

