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Sammendrag
Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Trust across borders: State institutions, families and child
welfare services in Norway and Poland» under ledelse av Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo i samarbeid
med forskere fra universitetet i Gdańsk i Polen. Rapporten bygger på en gjennomgang av eksisterende litteratur
og innspill fra eksperter på feltene barnevern og familievelferd.
Spørsmålet om tillit, innvandrerfamilier og det norske barnevernet har fått betydelig oppmerksomhet i mediene og
vært gjenstand for offentlig debatt i Norge, Polen og internasjonalt. Vi mener at det er behov for pålitelig og tilgjengelig informasjon om barnevernet og spørsmål rundt tillit og innvandrere, på ulike språk. Derfor finnes
denne rapporten foruten på norsk, også i en engelsk og en polsk utgave. Årsaken er at saksfeltet har høy politisk
relevans, og at det vekker stor interesse internasjonalt, politisk, men spesielt i media. Målet med denne rapporten
er å gi forskere, journalister, de som arbeider i feltet, og publikum for øvrig forsknings- og faktabasert informasjon.
Situasjonen nå er at man er nødt til å kunne norsk for å ha tilgang til mesteparten av det som finnes av kvalitetssikrede informasjonskilder om barnevern og minoriteter.I Vi ser et lignende mønster i Polen, der kilder som
dokumenterer og analyserer saker som har med det systemet som tilsvarer det norske barnevern og familievelferd å gjøre, bare finnes på polsk.
Forskningslitteraturen som vi har samlet til denne rapporten, omhandler hovedsakelig, uten å begrense seg til,
polske og norske institusjoner, og fokuserer på barnevernstjenester og innvandrere i de to landene. Kunnskapen
som legges fram i denne rapporten, kan likevel ha gyldighet og overføringsverdi til andre kontekster.
Kunnskapen er relevant for å bygge tillit mellom barnevern og velferdstjenester forøvrig, og deres klienter, særskilt, men ikke utelukkende, der hvor klientene er innvandrere. Denne kunnskapen kan også overføres til andre
offentlige tjenester der relasjoner og tillit er av betydning.
I vår framstilling organiserer vi det forskingsgrunnlaget som finnes under seks tema: 1) kommunikasjon og tillit;
2) tillit i barnevernsektoren som eksempel på et bredere tillitsproblem i samfunnet; 3) medienes rolle for å bygge
tillit; og 4) behov for barnevernstjenester, som er henholdsvis felles og spesifikke for minoriteter, innvandrere og
andre klienter. Vi omtaler dessuten forskning som 5) peker på behov for å øke kompetansen i barnevernstjenestene. Og endelig, som punkt 6); drøfter vi kort noen av diagnosemetodene og målene som brukes i vurdering
og psykologisk testing i arbeid med innvandrerfamilier.
Leserne av rapporten vil også finne en omfattende bibliografi (med oversettelser av titlene) som kan være
nyttig for framtidig forskning, og som kan brukes i prosjekter for å bygge tillit mellom offentlige institusjoner og
innvandrere også utenfor barnevernsfeltet.
Som en del av arbeidet arrangerte «Trust across borders»-prosjektet også to workshoper om barnevernstjenester og tillit over landegrensene, med deltakere fra Norge og Polen, for å dele erfaringer og øke
den gjensidige forståelsen og systemkunnskapen. For mer informasjon om workshopene og utbyttet av
dem, se PRIO Policy Brief «Building trust across borders: Polish-Norwegian exchanges on child
and family welfare».
I
Når vi bruker begrepet «minoriteter», sikter vi til både nasjonale og etniske minoriteter samt innvandrere. Vårt hovedanliggende er imidlertid
innvandrere, og det begrepet blir brukt i hele rapporten. Likevel vil vi understreke at det er mange likheter når det gjelder utfordringene
med (og løsningene på) å bygge tillit mellom offentlige institusjoner og henholdsvis innvandrere og innfødte, etniske og religiøse nasjonale
minoriteter.
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1. Hvorfor har vi skrevet denne rapporten?
Tillit er en avgjørende betingelse for at forholdet
mellom mennesker skal fungere godt både på samfunnsnivå, personlig nivå og på tvers av landegrensene.1 Denne rapporten tar som sitt utgangspunkt at tillit er mulig å oppnå, både på tvers
av grenser og mellom offentlige institusjoner
og innbyggere, med eller uten innvandrerbakgrunn, i en gitt kontekst.
Tillitskrisen mellom polske innvandrere og det norske barnevernetII er velkjent. Likevel er den balanserte kunnskapen vi har om dette emnet, som tar opp
i seg perspektivene til et bredt spekter av aktører,
om hva som bidrar til å skape og opprettholde denne tillitskrisen, fragmentert eller mangelfull.III Denne
rapporten gir et overblikk over hullene i kunnskapen
om og forskningen på tillit i barnevernet, særlig tillit
blant innvandrerbefolkningen i Norge.
Selv om vi fokuserer på polske innvandrere
i Norge, strekker perspektivet seg mye lenger.
Vi bygger på litteratur om tillit, migrasjon og barnevernstjenester fra disse to landene, men tar også i
betraktning den internasjonale litteraturen om innvandreres tillit til offentlige institusjoner (også andre
enn barnevernstjenester).
Spørsmålet om tillit, innvandrerfamilier og barnevernet har fått betydelig oppmerksomhet i mediene og har vært gjenstand for offentlig debatt i
Norge, Polen og internasjonalt. Vi håper at denne rapporten vil gi forskere, journalister, de som
II
Med «barnevernet» mener vi den norske barnevernsetaten.
Når vi snakker om polske institusjoner, vil det gå klart fram av
teksten, enten det dreier seg om enkeltinstitusjoner eller alle
institusjonene som til sammen utgjør barnevernstjenestene i
Polen.
III
Et unntak er Maciej Czarneckis bok som finnes på norsk:«Norsk
barnevern sett utenfra: Stiller det urimelige krav?», og på polsk:
«Dzieci Norwegii: O państwie (nad)opiekuńczym» [Norges barn:
Om den (over)beskyttende velferdsstaten], som gir stemme til
ulike syn på dette problemkomplekset.

arbeider i feltet, og publikum for øvrig forskningsog faktabasert informasjon. Fordi disse spørsmålene har høy politisk relevans, og fordi de vekker stor
interesse i internasjonal politikk og presse, mener
vi at det er behov for pålitelig og tilgjengelig informasjon på flere språk om barnevernstjenester og
det som har med innvandrere og tillit å gjøre. Derfor
finnes denne rapporten foruten på norsk, også i en
engelsk og en polsk utgave. Situasjonen nå er at
man er nødt til å kunne norsk for å ha tilgang til
mesteparten av det som finnes av kvalitetssikret informasjon om barnevernet og minoriteter, ettersom
de relevante rapportene og artiklene om disse emnene bare utgis på norsk.Vi ser et lignende mønster
i Polen:Kildene som dokumenterer og analyserer
saker som har med det som tilsvarer norsk barnevern og familievelferd i Polen å gjøre, finnes bare
på polsk.
Formålet med denne rapporten er:
→→

Å gå gjennom og oppsummere den eksisterende kunnskapen om tillit på
tvers av landegrensene, spesielt mellom
offentlige institusjoner, innvandrerfamilier og barnevernstjenestene i Norge og
Polen, samt å identifisere områder der det
mangler forskning.

→→

Å levere en konsis, lesbar tekst (på engelsk,
norsk og polsk) som kan være nyttig for et
bredt publikum bestående av foreldre, forskere, politikere, sosialarbeidere og andre interessenter i Polen, Norge og verden for øvrig.

→→

Å trekke ut hovedtrekk i litteraturen og presentere en omfattende bibliografi (med oversettelse av titlene). Denne bibliografien vil være
et nyttig verktøy for både forskere og praktikere
som ønsker tilgang til kunnskap om spørsmål
som ofte er omstridte og framstilles politisert og
sensasjonspreget i mediene, og der det derfor
er behov for forskningsbaserte data.

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
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Organiseringen av systemene for omsorg, velferd
og barnevern er dypt forankret i det sosiokulturelle og institusjonelle landskapet i hvert enkelt land.
Konkrete praksiser, arbeidsmåter og hvilke ord som
brukes, er derfor ofte systemrelaterte og spesifikke
for det enkelte landet. Spørsmål om språk og kommunikasjon er sentrale for tilliten og bidrar til å forme
oppfatninger og misoppfatninger på grunnleggende
måter. Denne rapporten er skrevet på engelsk og
oversatt til polsk og norsk, og målet er å bidra til
bedre forståelse av barnevernstjenester, institusjonenes oppbygning og utfordringer med å bygge tillit,
ikke minst blant innvandrere, over språkbarrierer og
mellom ulike nasjonale kontekster.

men som andre kanskje ikke får med seg. Det norske ordet «barnevernet» er et godt eksempel fordi
det er sentralt i de nåværende kontroversene rundt
tillitskrisen mellom polske innvandrere og barnevernet. En hovedutfordring – som vi vender tilbake
til – er mangelen på kunnskap på engelsk, ikke en
mangel på kunnskap som sådan. Dette skaper et
behov for å oppsummere den eksisterende kunnskapen om tillit til familie- og barneverninstitusjoner
i Norge og sette denne kunnskapen i sammenheng
med internasjonal forskning på barnevernstjenester, minoriteter og tillit. Dette behovet vil vi dekke
ved å gjøre denne rapporten gratis tilgjengelig for
nedlasting på engelsk, polsk og norsk.

I hele rapporten anstrenger vi oss for å bruke klare
begreper og, der det er mulig, offisielle betegnelser
(f.eks. betyr «barnevernet» alltid det norske barnevernet; lignende etater og tjenester i andre land omtaler vi som «barnevernstjenester» eller lignende).
Dette kan imidlertid skape utfordringer når det gjelder å bevare den intenderte meningen i de oversatte versjonene. Noen begreper bærer i seg nyanser
og konnotasjoner som morsmålsbrukere tar for gitt,

Et sammendrag av de viktigste funnene og
kunnskapshullene innen tillit, offentlige institusjoner og innvandrere er plassert sist i hoveddelen av denne rapporten (se kapittel 6). Vi har
også lagt ved en omfattende bibliografi (vedlegg 2)
om temaene som vi dekker i rapporten. Vi tror den
kan være nyttig for forskere og brukes i prosjekter
som handler om å bygge tillit mellom innvandrere
og offentlige institusjoner.

Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Trust across borders: State institutions, families and child welfare services in Norway and Poland» under ledelse av Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo i samarbeid med forskere fra universitetet i Gdańsk i Polen. Rapporten bygger på en gjennomgang av eksisterende
litteratur og innspill fra eksperter på feltene barnevern og familievelferd.
I forbindelse med arbeidet arrangerte «Trust across borders»-prosjektet også to
workshoper om barnevernstjenester og tillit over landegrensene for å dele erfaringer og øke den gjensidige forståelsen og systemkunnskapen. Både det politiske, administrative og praktiske nivået var representert blant deltakerne. For mer
informasjon om workshopene og utbyttet av dem, se PRIO Policy Brief «Building
trust across borders: Polish-Norwegian exchanges on child and family welfare».
«Trust across borders» er finansiert av det polsk-norske bilaterale fondet, en av
finansieringsmekanismene i EØS. Det er dermed et prosjekt som representanter
for de polske og de norske myndighetene var enige om at fortjente støtte, som et
av flere initiativer innenfor relaterte tema. For mer informasjon om prosjektet, se
www.prio.org/trust.
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2. Metodevalg
Vi fulgte to spor for å velge ut materialet til
denne rapporten:1) systematiske søk i relevante databaser, og 2) aktiv bruk av referanselister i
kjernelitteraturen om tillit til barnevernstjenester
og andre offentlige institusjoner. Noe internasjonal forskningslitteratur ble også tatt med etter en
vurdering av hvorvidt de enkelte titlene var relevante for prosjektet. Vi gjennomførte databasesøkene på slutten av 2018 og begynnelsen av
2019, på tre språk – engelsk, norsk og polsk – og
var nøye med å bruke de samme søkeordene i de
følgende databasene: EBSCO, Google Scholar,
JSTOR, SAGE journals og Web of Science. Vi
samlet ulike typer skriftlig forskningsproduksjon:
tidsskriftsartikler, rapporter utgitt av forskningsinstitutter og ikke-statlige organisasjoner, bøker,
bokkapitler, offisielle rapporter, doktoravhandlinger og masteroppgaver, samt retningslinjer fra
myndigheter. Datasettet består av kilder fra flere fag, blant annet antropologi, bedriftsøkonomi, geografi, migrasjonsstudier, psykologi, samfunnsøkonomi, sikkerhetsstudier, sosialt arbeid,
sosiologi og statsvitenskap.
Samlet sett hjalp den innsamlede litteraturen oss
med å få et overblikk over tema- og metodeutviklingen på dette feltet i et tidsrom på nesten 20 år.
Fordi vi arbeidet både på polsk og norsk, foruten engelsk, var det behov for også å bruke landspesifikke søkeord for å fange opp spesifikke
egenskaper ved de to systemene og forskjellene
mellom dem. For eksempel førte ikke søkebegrepet «barnevern» oss til mange relevante studier i polsk kontekst, mens begreper som «sosial
velferd» og «velferdstjenester» ga mange treff.
Likeledes ga søk på «blått kort-prosedyren» (som
i Polen brukes om politiinnsats i familievoldssaker) mange relevante resultater, men tilsvarende
ikke i norsk kontekst.Vedlegg 1 inneholder en liste over disse systematiske søkene.

Metoden vi brukte i denne rapporten, utviklet
seg derfor etter de behovene som landkonteksten og språket krevde. Vi var godt rustet
til dette med et polsk-norsk forskningsteam som
besto av to forskere som er flytende i polsk og
engelsk, og to som er flytende i polsk, engelsk og
norsk.Under utarbeidelsen av rapporten brukte
forfatterne alle de tre språkene aktivt i diskusjoner. Dette bidro til å skjerpe oppmerksomheten
rundt språklige utfordringer og minske faren for
analytisk glidning som kan forekomme når man
arbeider flerspråklig.
For å sikre at oversikten over den eksisterende
forskningen er à jour i rapporten, inviterte PRIOteamet forskere som arbeider med barnevern
og minoriteter til et ekspertmøte i februar 2019.
Seks forskere fra Universitetet i Bergen, OsloMet
– storbyuniversitetet og Universitetet i SørøstNorge ga tilbakemeldinger på litteraturlisten og
på et tidlig utkast til gjeldende kunnskapsstatus
og om mangler i forskningen (kapittel 6). Møtet
satte oss i stand til å forankre prosjektet i de relevante forskningsmiljøene og kvalitetssikre arbeidet som legges fram i denne oversiktsrapporten.
I litteraturen vi fant fram til, var det ikke alt som
direkte hadde med tillit å gjøre. Vi så imidlertid
at rapporter om integreringen av innvandrere i
Polen og flere rapporter om minoriteter og barnevernet i Norge bidro med verdifull kunnskap til
analysen. Vi bestemte oss derfor for å lage en
bredere, tematisk inndelt bibliografi (se vedlegg
2). Vi oversatte titlene på alle verkene til språket
i hver utgave av rapporten, i håp om at dette vil
bidra til økt oppmerksomhet rundt hva som allerede finnes av forskning på tillit, institusjoner,
minoriteter og barnevernstjenester. Mange av de
oppførte verkene er vanskelig tilgjengelige internasjonalt, ettersom de ikke er utgitt på engelsk.

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
migrasjon og barnevern

Hvis vi oppsummerer, konsentrerte søkene seg
tematisk om tillit til institusjoner og representantene for dem, særlig om barnevernstjenestene,
og spesifikt blant innvandrere og minoriteter i
Norge og Polen. Vi oppdaget at det har blitt publisert mer forskning om innvandreres møte med
offentlige institusjoner i Norge enn i Polen, så det
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var bare i begrenset grad mulig å foreta sammenligninger mellom de to landene. Rapporten og
metodevalget vil kaste lys over hullene i den
foreliggende litteraturen og peke ut viktige
områder for framtidig forskning på tillit, innvandrere og offentlige institusjoner.

3. Hva er tillit i en migrasjonskontekst?
→→
→→
→→

Tillit vil si at vi går ut fra at andre medlemmer av et gitt fellesskap kjennetegnes av ærlig og samarbeidsvillig oppførsel.2
Tillit blir ofte kalt grunnmuren i samfunnet.3
Tillit kan være kulturelt bestemt og kulturelt formidlet. 43

Vi kan skille mellom ulike typer tillit, fra personlig
tillit (til bestemte mennesker), tillit til posisjoner (bestemte sosiale roller, yrker, stillinger), institusjonell
tillit (til komplekse organisasjoner med mange, anonyme deltakere, f.eks. banker, sykehus eller universiteter) og systemisk tillit eller samfunnstillit (til hele
samfunnssystemet og dets deltakere, f.eks. økonomien eller sivilisasjonen).Tillit kan manifestere seg
i personlig atferd, være en egenskap som deles av
alle i samfunnet, og slik bli en del av kulturen i
samfunnet.5
Det er allment antatt at sosial tillit produserer visse
positive resultater på samfunnsnivå, som økonomisk vekst6, effektiv statsstyring7, bedre helse8 og
lykke9. Generelt kommer tillit til uttrykk i handlinger
eller en tendens til å handle innenfor institusjoner,
og tillit korrelerer positivt med demokratiseringen av
et land10 11. Post-kommunistiske land i overgangsfasen kjennetegnes derimot ved lavere tillit til offentlige institusjoner 12 13 14.
Man antar dessuten at tillit i mange land blir overført fra én generasjon til den neste. Tillit bør derfor
analyseres fra kulturelle og nasjonale perspektiver,
ettersom tillit på individ- og gruppenivå kan variere
fra kultur til kultur15 16. Overføringen av tillit fra én

generasjon til den neste kan også påvirke hvordan
innvandrere utvikler tillit til institusjonene i landet de
har bosatt seg i.

Viktige suksessfaktorer for å bygge
tillit mellom innvandrere og offentlige institusjoner
→→

Innvandrere kan være mer innstilt på samarbeid med institusjoner når: 1) de er kjent med
institusjonen; 2) de kan forstå og tolke institusjonen; og 3) de med rimelig sikkerhet kan
forutse hvordan institusjonen vil opptre.Disse
betingelsene for å bygge tillit gjelder mer generelt for integreringsprosesser hos migranter
i et nytt samfunn.

→→

Hvis derimot kunnskapen, forståelsen og tilliten er fraværende, vil innvandrere sannsynligvis unngå kontakt eller samarbeid med en
institusjon. En slik situasjon fremmer ikke
harmonien i samfunnet og den institusjonelle
ordenen. Derfor er et visst nivå av tillit nødvendig for å skape et trygt rom for dialog i
samfunnet 14.

10

TILLIT OVER GRENSENE

Hvilke andre faktorer påvirker innvandreres tillit til offentlige institusjoner?
→→

Innvandrere og barna deres. Barn av innvandrere som bosetter seg i vesteuropeiske land,
tilpasser seg sterkere til lokale tillitsnivåer enn
foreldrene18.

→→

Opprinnelseslandet og landet som innvandrere bosetter seg i. Bosettingslandet har
sterk innvirkning på migranters sosiale tillit;
de oppgir betydelig høyere grad av sosial tillit enn sammenlignbare respondenter i opprinnelseslandet. Dinesen (2012) undersøkte
innvandrere fra tre lavtillitsland (Tyrkia, Polen
og Italia) som hadde bosatt seg i høytillitsland
i Nord-Europa19. Han oppdaget at institusjonene i bosettingslandene var viktigere for den
sosiale tilliten enn kulturen de kom fra. Dette
funnet støttes også av andre studier20.
Følelse av å bli inkludert i samfunnet man
flytter til: Tillit er en viktig faktor når det gjelder tilpasningen til et nytt samfunn, eller det
Berry21 kaller «akkultureringsprosessen». Om
man lykkes med å bygge den tilliten hos innvandrere, er svært avhengig av tilnærmingen
eller integreringsprosessen i bosettingssamfunnet22. Dette har vært anerkjent kunnskap i
amerikansk sammenheng siden det banebrytende arbeidet til Znaniecki og Thomas (1996
[1918])23 og senere Redfield et al. (1936)24.
En hyppig brukt modell for «akkulturering»,
utviklet av Berry21 (1997), skiller mellom fire
strategier, der hver representerer ulike holdninger nedfelt i bosettingssamfunnets politikk
overfor invandrere.

ASSIMILASJON

Holdninger i bosettingssamfunnet

Levekår. Tilliten er avhengig av levekårene i
landet de har bosatt seg i, men også av den
tilliten innvandrerne hadde til institusjonene i
opprinnelseslandet 17.

→→

→→

MULTIKULTURALISME

SEGREGERING

EKSKLUDERING

→→

I Berrys modell: «Multikulturalisme» bygger på antakelsen om at kulturen i opprinnelseslandet bør verdsettes like høyt
som kulturen i bosettingslandet, og fører til
mangfold. I smeltedigelstrategien forventes det at innvandrere blir «assimilert» inn
i verdiene til bosettingssamfunnet og etterlever dem i dagliglivet. «Segregering»
forekommer når bosettingssamfunnet ikke
ønsker overføring av verdier fra innvandrerbefolkningen, noe som fører til at innvandrerne skiller seg ut i egne enklaver.
Og til slutt «ekskludering», som står for
en holdning som nekter innvandrere kontakt med både opprinnelsessamfunnet og
samfunnet i det nye hjemlandet.

→→

Publikasjoner om dette spørsmålet bruker oftest inkludering og integrering som nøkkelbegreper25 26. Når innvandrere opplever seg ekskludert27 eller føler at politikken undergraver
deres gruppeidentitet28, er det mer sannsynlig
at de utvikler negative holdninger, identifikasjonsmønstre og lav tillit til institusjoner i bosettingslandet.
Opplevd diskriminering av innvandrere påvirker også den gjensidige tilliten 29 30 og svekker innvandreres vilje til kontakt med andre
grupper, noe som kan føre til utvikling av negative holdninger til majoritetsgruppen31.
Informasjonskanaler og kvaliteten og tilgjengeligheten til disse kanalene kan påvirke hvilke institusjoner innvandrere velger å oppsøke
eller unngå32.
Å bygge tillit mellom innvandrere, offentlige institusjoner og bosettingssamfunnet

→→

→→

→→

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
migrasjon og barnevern

er en forutsetning for vellykket integrering.
Forskningen gir støtte for å si at vellykket integrering gjør at innvandrere kan bevare og
utvikle bånd til mennesker, steder og kulturer både i opprinnelses- og bosettingslandet.
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Uten at det først er etablert tillit, vil muligheten
for god kommunikasjon og effektiv levering av
tjenester mellom institusjoner og innvandrergrupper være betydelig svekket.

4. Hvorfor tillit over landegrensene,

statlige institusjoner, familier og
barnevernstjenester i Norge og Polen?
Stater, innvandrere og tillit
Spørsmål om tillit i en internasjonal migrasjonskontekst innbefatter både innvandrerbefolkning og øvrig befolkning, samfunn og institusjoner. Ca. 3,4 %
av verdens befolkning er internasjonale migranter.
Det er derfor viktig å forstå forbindelsene mellom
migrasjon og tillit. I Norge er «tillitskrisen» mellom
polske innvandrere og det norske barnevernet velkjent. Det er kanskje et ekstremt tilfelle, men også

en del av et større problemkompleks som verken er
overraskende eller enestående.
Som vi viser i kapittel 3, er det noen forutsetninger
for gjensidig tillit som må etableres og opprettholdes, og i tilfeller der denne tilliten enten ikke er
blitt etablert eller opprettholdt, kan kommunikasjonen og graden av tillit svekkes.

Her er det verdt å ta et skritt tilbake og se på tillit mellom stater i det internasjonale
systemet. Selv om familie- og barnevernsspørsmål for det meste er innenrikspolitiske saker, blir de internasjonale når innvandrere med statsborgerskap i opprinnelseslandet kommer i kontakt med institusjoner i landet de har bosatt seg i. I slike tilfeller
blir tilliten mellom stater relevant, slik den kommer til uttrykk i diplomatiske bånd,
samarbeid mellom ambassader og vertsnasjon og internasjonale avtaler som definerer standarder for utveksling mellom landene på ulike områder.
I denne rapporten fokuserer vi ikke på tillit mellom stater, men konstaterer betydningen av bilaterale forhold og internasjonale avtaleverk. Det er derfor viktig å
merke seg at FNs konvensjon om barns rettigheter er blitt ratifisert av både Norge og
Polen. Begge landene støtter også Haagkonvensjonen om beskyttelse av barn, som
omhandler flere spørsmål relatert til barn, blant annet barns velferd, bortføring og
foreldremyndighet over landegrenser.
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Familier i transnasjonale sosiale felt
Siden 1990-årene har forskningen på internasjonal migrasjon i økende grad erkjent eksistensen av
«transnasjonale sosiale felt»33 – egentlig et velkjent
fenomen helt siden Znaniecki og Thomas analyserte brev fra polakker som utvandret til USA på begynnelsen av 1900-tallet 23, men som likevel i lengre tid
har fått relativt liten oppmerksomhet: Innvandrere
er nemlig også utvandrere. Medlemskap i et nytt
samfunn blir med nødvendighet satt i et forhold til
den tilknytningen man bevarer til det samfunnet
man har forlatt – enten tilknytningen blir aktivt brutt,
holdt latent i live eller aktivt opprettholdt og utviklet
over tid34.
Men forholdet mellom integrering og bevaring av bånd til opprinnelseslandet er ikke et
nullsumspill der utfallet enten er assimilering
eller en overveiende transnasjonal identitet.
Forskningen tegner et mer sammensatt bilde35. Det
er fullt mulig både å bli integrert og å opprettholde
transnasjonale bånd, samt også å verken være godt
integrert eller særlig transnasjonalt aktiv36. Dette er
viktige forskningsfunn fordi de understreker behovet for å forstå integrasjon som en dynamisk prosess, der tiden spiller en rolle, men ikke i seg selv
fører fram mot assimilering – ikke empirisk, og dette
bør heller ikke forutsettes som et normativt mål21 37.
Denne forskningen peker også på behovet for en
bredere erkjennelse av den betydningen som transnasjonale felt har for enkelte innvandrere og innvandrerfamilier. De elementene i transnasjonale felt
som generelt får mest oppmerksomhet, er båndene
som innvandrere har til familier i opprinnelseslandet
og i andre land i verden.Transnasjonale familienettverk er et nøkkelområde for å forstå hverdagens realiteter for mange innvandrerfamilier,
familier der dagliglivet er forankret i bestemte
samfunnskontekster (f.eks. Norge eller Polen).
De siste to tiårene har forskningen på transnasjonale familier fokusert på barn der foreldrene har utvandret, gjerne for å arbeide, og latt barna være igjen hos
storfamilien38. Dette er vanlig mange steder i Afrika
og Asia, og er i ferd med å bli mer utbredt i Europa.

Økende utvandring, blant annet, fra Polen har skapt
oppmerksomhet rundt såkalte Euro-orphans, «euro-foreldreløse», og den transnasjonale foreldrerollen. Man bør være klar over at omfanget av dette
fenomenet er ukjent; det kan være uklart hvorvidt
«etterlatte barn» bare omfatter barn der begge foreldrene er fraværende. Dessuten er det kanskje
ikke så enkelt fra utsiden å gjøre normative vurderinger av valgene til foreldre som utvandrer – både
når det gjelder barnas velferd og framtidsutsiktene
deres 39 40. Blant de viktige temaene på dette feltet
kan vi nevne kjønn, omsorgsordninger, lovverk,
klasse, kommunikasjon og moral41. I vår sammenheng betyr transnasjonalt foreldreskap at foreldrerollen utspiller seg over landegrenser – vanligvis
ved at foreldre og barn bor i forskjellige land i lengre
perioder. Vi vil komme tilbake til disse punktene, da
de i stor grad henger sammen med spørsmålet om
tillit mellom innvandrerforeldre og institusjoner i bosettingssamfunnet, som har som oppgave å verne
om barns velferd.

Migrasjon og mangfold i Norge
I dette kapitlet skildrer vi migrasjons- og mangfoldskonteksten i Norge. Dette er viktig som bakgrunn for
temaene som behandles i litteraturen vi har gjennomgått.
Norge har en befolkning på ca. 5 millioner spredt
over et stort, men tynt befolket område. Bortsett
fra hovedstaden Oslo (680.000 innbyggere) er det
bare Bergen som har mer enn 200.000 innbyggere.
Når man beveger seg fra sør mot nord i landet, blir
det betydelig avstand mellom småbyene. Per januar 2019 utgjør innvandrere i Norge 14,4 % av befolkningen (765.000), mens 3,4 % av befolkningen
er barn født i Norge av to utenlandsfødte foreldre
(179.000). Migrasjonsrelatert mangfold i Norge har
økt raskt siden de første arbeidsinnvandrerne begynte å komme fra land som Pakistan, Marokko
og Tyrkia i slutten av 1960- og begynnelsen av
1970-årene 42. På grunn av en statlig styrt bosettingspolitikk for flyktninger som får beskyttelse i Norge,
har de fleste kommuner – eller har hatt – innvandrere (inkludert flyktninger) som innbyggere.

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
migrasjon og barnevern

Ca. 25 % av innvandrerne i Norge i dag har flyktningbakgrunn. Flyktningtallene begynte å stige i
1980-årene, først med flyktninger fra Vietnam og
Chile, deretter fra mange land i Afrika, Asia, LatinAmerika og Midtøsten.I dag er de klart største innvandrergruppene i Norge fra Polen, Litauen og
Sverige, mens andre europeiske land fyller resten
av topp 10-listen over opprinnelsesland. Rundt 10 %
av innvandrerne er studenter, mens de resterende
to tredjedelene (unntatt flyktninger) er arbeidsinnvandrere og mennesker som har kommet på grunn
av familiegjenforening. Likevel har politiske inkluderingstiltak primært vært rettet mot flyktninger,
som forventes å delta i språk- og samfunnsopplæring (Introduksjonsprogrammet) for å hjelpe dem i
å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Andre
innvandrere får ikke noe systematisk tilbud om språkopplæring eller andre kurs om det norske samfunnet. Offentlige institusjoner har etter hvert riktignok
utgitt mer informasjon på forskjellige språk (men primært engelsk) rettet mot innvandrere, noe som har
gjort det enklere å forholde seg til disse institusjonene.
Stadig flere ideelle organisasjoner begynner å tilby diverse språkkurs og andre inkluderingstiltak.
Det demografiske mangfoldet i Norge omfatter nasjonale minoriteter, blant annet samene, og alle disse er tilkjent forskjellige typer vern i loven. Dette vernet kom som en følge av en mørkere del av landets
historie, der mange samer ble tvangsassimilert,
særlig etter annen verdenskrig. I dag har imidlertid
mangfold blitt en integrert del av nasjonen, noe
som gjenspeiles både i lærebøker i skolen og i kongens nyttårstale. Samtidig er mangfoldet – særlig
det innvandringsrelaterte mangfoldet – og følgene
av dette, slik tilfellet også er andre steder i Europa,
en kontroversiell realitet og tema for opphetede diskusjoner både i tradisjonelle og sosiale medier og i
politikken.

Migrasjon og mangfold i Polen
I dette kapitlet presenterer vi bakgrunnskunnskap
om migrasjon og mangfold i Polen, slik at leseren
skal kunne vurdere funnene vi henviser til, og den
empiriske konteksten de forholder seg til.
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Polen har 38 millioner innbyggere, rundt 5 % av
Europas befolkning, på et areal omtrent som Norges.
Nesten 40 % av den polske befolkningen lever i
landlige områder, og den største byen er Warszawa
med nesten to millioner innbyggere. I Europa har
Polen blitt kjent for sine høye emigrasjonstall:
Mer enn 2,5 millioner har forlatt landet siden det
ble medlem av EU i 2004.Til tross for at myndighetene har oppfordret utvandrerne til å vende tilbake,
og Polens økonomi har bedret seg, er det ikke så
mange som har valgt å følge oppfordringen.
Det store antallet emigranter fra Polen har ført til
mangel på arbeidskraft i landet, og tiltrukket seg
innvandrere, primært fra Øst-Europa. Selv om det
er vanskelig å gi nøyaktige tall, på grunn av den
komplekse situasjonen med midlertidige og mer
langsiktige arbeids- og oppholdstillatelser i Polen,
regnet man i 2017 med at det bodde nær en million
ukrainske innvandrere i Polen. Andre har kommet
fra Hviterussland, Moldova, Russland, Tyskland og
Vietnam.Samtidig kommer det også arbeidsinnvandrere – og noen studenter – til Polen fra en rekke
land rundt om i verden, blant annet India, Nepal og
Bangladesh, for bare å nevne noen.
Polen gikk med på å ta imot 7000 syrere i 2015 som
en del av EU-avtalene om migrasjon og flyktninger
i etterkant av flyktningkrisen (er imidlertid ennå ikke
mottatt). Landet behandler et lite antall asylsøknader, men i det store og det hele drives innvandringen
av arbeidstillatelser, ofte midlertidige, hovedsakelig
til borgere av land utenfor EU.
Polske myndigheter fører åpen statistikk over innvandring, men de enkelte arbeids- og oppholdstillatelsene er organisert etter type tillatelse, hovedsakelig midlertidige arbeidstillatelser, og etter administrativ enhet. Dette systemet gjør det vanskelig
å fastslå det nøyaktige antallet innvandrere, fordi
tillatelsene blir fornyet hyppig og er av varierende
varighet. Når det gjelder inkluderingspolitikk og integrering av innvandrere, er det kommunenivået
(f.eks. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań) som
holder oppsyn med innvandrertallene over tid.
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For flyktninger som får beskyttelse i Polen, finnes
det ettårige individuelle integreringsprogrammer
(Indywidualny Program Integracyjny) som organiseres av kommunene. Enhetene som har ansvaret for disse programmene, er for øvrig de samme
som har ansvar for familie og sosial velferd generelt (se kapittel 5), nemlig poviat familievernsentre
[Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)] og
kommunale familievernsentre [Miejskie Ośrodki
Pomocy Rodzinie (MOPR)].
Mangfold er heller ikke noe nytt fenomen i
Polen, men mangfold som følge av innvandring
i stor skala er det. I kommunisttiden hadde landet
til enhver tid et mindre antall utenlandske studenter.Dessuten etablerte det seg en gresk minoritet i
Polen etter den greske borgerkrigen, i begynnelsen
av 1950-årene43. En liten, men godt synlig gruppe
vietnamesiske innvandrere slo seg ned i Warszawa
fra 1970-årene av, startet vietnamesiske restauranter og brakte et mangfold til enkelte bydeler som man
ikke fant andre steder i Polen. Det vietnamesiske
miljøet teller i dag rundt 25.000–30.000 innvandre-

re og etterkommere44 45 46. Mangfold i seg selv ble
imidlertid forsøkt begrenset i kommunisttiden. Dette
strakte seg også til bruken av regionale dialekter og
identifikasjon med etnolingvistiske grupper som kasjubere og schlesiere. Etter 1989 har man kunnet
observere en gjenoppvåkning av slike identiteter,
ledsaget av en varierende, men vedvarende anerkjennelse av landets lange historie med mangfold,
særlig de jødiske samfunnene som utgjorde en betydelig del av befolkningen fram til annen verdenskrig.Antisemittisme og rasisme generelt er og blir i
Polen, som i andre deler av Øst- og Mellom-Europa,
en vedvarende trussel og mobiliseres av høyreekstreme nasjonalistisk orienterte grupper 47 48.

Migrasjon, grader av tillit (eller mangel på det) og potensialet for å bygge
tillit
Med tanke på at historien og erfaringene med innvandring og mangfold er så ulike i Norge og Polen,
og tatt i betraktning dagens realiteter i de to landene, hvordan er utsiktene til å kunne bygge tillit?

Tillitsnivåer er verken statiske eller absolutte. Snarere finnes det grader av tillit.
For å illustrere, når innvandrere slår seg ned i et nytt land – det være seg ukrainere i Polen eller polakker i Norge – vil de alltid føle seg fremmede, føle at de ikke
kjenner systemet eller mestrer språket. Denne følelsen gir opphav til en usikkerhet
som kan føre til at de distanserer seg fra samfunnet og får behov for å holde avstand
til formelle systemer som framstår som fremmede. Det finnes imidlertid parallelle
prosesser for å bli trukket inn – for å bli inkludert – selv når innvandrerne kanskje
ikke ønsker det selv, og uansett om dette er intensjonen til samfunnet og de offentlige institusjonene. Ved å bo et sted, arbeide der og delta i dagligdagse aktiviteter
møter og samhandler den enkelte med offentlige institusjoner som skoler, sykehus
og helsestasjoner. Via disse møtene med offentlige institusjoner kan graden av tillit
mellom innvandrere og samfunnet de har bosatt seg i, øke eller minke med tiden. Vår
påstand er derfor at der det er rom for samhandling og møter, er det alltid et potensial for å bygge tillit.

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
migrasjon og barnevern
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5. Likheter og ulikheter:

statlige institusjoner, familier og
barnevernstjenester i Norge og Polen
Hvordan er de institusjonelle tilnærmingene til barnevernstjenester?
Norge og Polen har et omfattende og nokså likt lovverk
for beskyttelse av barns rettigheter. Når det gjelder internasjonale forpliktelser, har begge landene ratifisert
FNs konvensjon om barns rettigheter. Likevel skiller
barnevernstjenestene i de to landene seg fra hverandre både når det gjelder oppbygning og organisering.
De institusjonelle løsningene er også forskjellige, og
dette fører fra innvandrernes side til ulike oppfatninger
av systemet i de to landene.
I Norge gir barnevernet «hjelp og støtte til barn, unge og
foreldre som opplever utfordringer eller vanskeligheter
innad i familien». Barnevernet arbeider ut fra prinsippet
om «barnets beste», slik det også er formulert i FNs
konvensjon om barns rettigheter. Hvis det er bekymringer rundt et barns velferd, er det barnevernet som griper
inn, i samarbeid med kommunale myndigheter. Oftest blir
barnevernet varslet i form av en bekymringsmelding fra
politiet, skolen eller helsevesenet. Når dette skjer, følger
etaten en streng prosedyre for å bringe klarhet i saken og
vurdere behovet for videre tiltak. I mer alvorlige tilfeller og
ved umiddelbar risiko, finnes det hasteprosedyrer.
Det juridiske systemet og domstolene spiller også en
avgjørende rolle i det norske systemet, primært gjennom fylkesnemndene. Fylkesnemndene er domstolslignende og uavhengige statlige organer, som avgjør
nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
Hvordan systemet i Norge oppleves, av barn, unge
og foreldre, med eller uten minoritetsbakgrunn,
med ulik utdanning og fra ulike sosiale lag, er naturligvis en annen sak, sammenlignet med hvordan
systemet som sådan er bygd opp, eller intensjonene bak det. Vi vil komme tilbake til dette spørsmålet i
gjennomgangen av kunnskapen om disse forholdene
i kapittel 6.

I Polen har domstolene en omfattende og avgjørende
rolle i beslutninger som har med familie, foreldreansvar
og overføring til fosterhjem å gjøre. Som i Norge oppstår bekymringer om et barns velferd ofte hos lærere,
ansatte i helsevesenet og i barnehager. I slike tilfeller
varsler vedkommende den lokale domstolen, som beslutter om det skal treffes tiltak. Hvis domstolen mener
at tiltak er nødvendige, blir oppfølgningen ledet av politiet eller det kommunale familievernsenteret.
Tilfeller som fører til tiltak er ofte slike som er synlige
for utenverdenen, for eksempel naboer.Terskelen for å
varsle barnevernstjenestene er imidlertid høy i Polen.
Årsaken kan spores tilbake til kulturelle faktorer (f.eks.
uvilje mot å være varsler), men også til manglende eller utilstrekkelig kompetanse, eller fordi barnemishandling ofte ikke blir oppfattet som mishandling hvis den
ikke fører til synlige skader.
«Niebieska linia» (polsk: blå linje) er en åpen hjelpetelefon for barnemishandling og familievold i Polen.
Gruppen samarbeider med en rekke aktører, inkludert
helsesektoren, rettsvesenet, politiet, de kommunale familievernsentrene og relevante ikke-statlige organisasjoner.Hjelpetelefonen drives av ideelle aktører, men
følger den såkalte «blåkortprosedyren» som loven
binder institusjoner til som et middel for å reagere på
mistanke om familievold49.
På kommunalt nivå er det flere sentre for sosialt arbeid som koordinerer innsatsen for barns og familiers
velferd. Disse institusjonene er blant annetpoviat familievernsentre [Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
(PCPR)] og kommunale familievernsentre [Miejskie
Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR)] eller kommunale sentre for sosial velferd [Miejskie Ośrodki Pomocy
Społecznej (MOPS)]. Men fordi tjenestetilbudet varierer mellom kommunene (avhengig av størrelse), kan
arbeidet være vanskelig å koordinere. Mens «blåkort-
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prosedyren» definerer ruter for å navigere i det juridiske systemet, er det en utfordring å koordinere innsatsen mellom institusjonene (f.eks. skoler, helsevesen,
og sosiale tjenester).

Statistikk om barnevern og innvandrerfamilier
Med tanke på medienes fokus på barnevernet i Norge
og forholdet til familier med innvandrerbakgrunn, vil vi
kort presentere noe av den offisielle statistikken som
finnes om dette for 2016IV.
Hvis vi ser på innvandrerfamilier fra Polen som bor i
Norge, mottar 18 av 1000 barn (0–17 år) tiltak i hjemmet, som for eksempel kan være hjelp til å betale for idrettsaktiviteter. Sammenlignbar statistikk for barn uten
innvandrerbakgrunn er 26 av 1000. Antallet barn av
polske innvandrere i omsorgstiltak, det vil si at de
ikke bor hjemme hos foreldrene, men for eksempel
i barnevernsinstitusjoner, er 3 av 1000. Tilsvarende
tall for barn fra familier uten innvandrerbakgrunn
er 8 av 1000.
Det finnes statistikk for andre østeuropeiske land og
resten av verden, og det er variasjoner mellom landbakgrunnene. Det er verdt å merke seg at den generelle statistikken for barn med innvandrerbakgrunn også
omfatter enslige mindreårige asylsøkere. Dette bidrar
til å trekke opp antallet «innvandrerbarn» i omsorgstiltak.I Norge var ca. 0,8 % av alle barn under barnevernets omsorg i 2016 – det inkluderer fosterhjem, fosterhjem i storfamilie, institusjoner og andre omsorgsordninger.
I Polen i 2017 mottok mer enn 37.000 fosterfamilier støtte fra det offentlige velferdssystemet.
Barnevernssystemet i Polen er inne i en avinstitusjonaliseringsprosess, men den går tregt. I Polen er
adopsjon av fosterbarn relativt vanlig, noe som betyr
at statistikk fra ulike land bare i begrenset grad kan
IV
Bufdir (2018). Barnevernstiltak blant barn med ulik
landbakgrunn. Hentet fra: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_
analyse/Barnevern/Barnevernstiltak_blant_barn_med_ulik_
landbakgrunn/

sammenlignes.Vi fant ingen data om hvor mange av
disse barna i Polen som er barn av innvandrere50.

Hvordan ser familiepolitikken ut i et
bredere perspektiv?
Fokuset vårt er på barnevernstjenester, men også disse eksisterer i et bredere familiepolitisk landskap.Vi
vil derfor skissere noen generelle trender i europeisk
velferdspolitikk.Vi skiller mellom dem som bidrar til
henholdsvis familisering og defamilisering51 52 53.Med
familisering menes en prosess der omsorgen for barn
og andre i stigende grad holdes innenfor familien.
Defamilisering betyr at mer av dette arbeidet utføres
utenfor familien.Vi har også undersøkt forskjellene
mellom den rådende politikken i Polen og Norge.
Når vi tar feltet nærmere i øyesyn, finner vi noen temaer som får økende oppmerksomhet:ordninger som
støtter opp om likestilling mellom foreldrene og familier
der begge foreldrene er i jobb; ordninger som direkte
oppmuntrer kvinner til å vende tilbake til arbeidslivet etter fødselen; og ordninger som fremmer tradisjonelle
familieverdier.
Når vi sammenligner med bredere trender i Europa siden 1990-årene, trer en annen inndeling av retninger
innen velferdspolitikken fram, og vi identifiserte fire andre typer politiske landskaper52 54.
1.
2.

3.

4.

Liberale systemer som gir minimal støtte til familier (f.eks. Storbritannia, Irland, Nederland)
Sosialdemokratiske systemer som støtter begge foreldrenes arbeidsdeltakelse og oppmuntrer
kvinner til å vende tilbake til yrkeslivet etter fødselen (f.eks. de nordiske landene)
Konservative systemer som støtter familier direkte, men ikke oppmuntrer kvinner til å vende
tilbake til yrkeslivet etter fødselen (f.eks. Spania,
Hellas, Frankrike, Italia)
Postkommunistiske land som gikk fra et sosialistisk til et kapitalistisk system i begynnelsen av
1990-årene (f.eks. Polen, Ungarn, Slovakia og
Tsjekkia), der demokratiske og egalitære verdier
blir innført i arbeidslivet, mens det i familiesfæren er en tendens til å gjenopplive tradisjonelle
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verdisett når det gjelder familieliv, ekteskap og
foreldre-barn-relasjoner.
Den siste tidens utvikling i Polen minner om den sosialdemokratiske innfallsvinkelen til velferd, særlig
«500+»-ordningen som gir familier med mer enn ett
barn en månedlig økonomisk ytelse. I Norge mottar
alle familier barnetrygd, en direkte økonomisk ytelse,
for hvert barn. Ut over denne likheten er det imidlertid store familiepolitiske forskjeller mellom Norge
og Polen, både når det gjelder retten til foreldrepermisjon, økonomisk støtte til foreldrepermisjon og tilgang
til barnehager og førskoler. Både Norge og Polen har
obligatorisk og gratis skolegang, fra 6 års alder i Norge,
7 år i Polen.

Like eller forskjellige vs. like og forskjellige?
I dette kapitlet reflekterer vi over spørsmålet om likheter og forskjeller mellom barnevernstjenestene i norsk
og polsk kontekst, samt andre institusjonelle og politiske dimensjoner.
Litteraturen om barnevernstjenestene har identifisert
tre hovedretninger55:
1.

en barnesentrert retning (f.eks. Finland, Norge
og Nederland): Staten betrakter barn som individer med bestemte rettigheter og behov.

2.

3.
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en retning som vektlegger tjenester til familiene (f.eks. Italia, Spania, Østerrike): Staten fokuserer på å yte tjenester til familiene ut fra en tanke om at mennesker kan endre og forbedre sin
egen atferd.I en slik kontekst bør barnevernstjenestene så langt som mulig unngå å ta barn ut
av familien.
en barnebeskyttende retning (f.eks. Australia,
England, Estland og Polen): Staten fokuserer på
skadeforebygging og legger i noen tilfeller listen
høyt for å gripe inn, selv om risikoen for et barn
kan være stor.

Når vi bruker disse tre retningene som en veiledning
for diskusjonen, er det viktig å merke seg at verken
Norge eller Polen utelukkende har trekk fra én retning,
men generelt kan regnes som henholdsvis barnesentrisk og barnebeskyttende. Likevel er det mange likhetstrekk mellom de to landene, blant annet at FNs
konvensjon om barns rettigheter er ratifisert og tatt
inn i lovverket. Innsatsen mot familievold er nokså lik.
Barnevernstjenestene i Norge og Polen er imidlertid
noe forskjellige kulturelt og med tanke på hvordan tjenestene implementeres. Dermed trer det fram et parallelt mønster av likheter og forskjeller som understreker
behovet for mer gjensidig forståelse av både de kontekstuelle likhetene og forskjellene. Disse likhetene
og forskjellene vil vi se på nå.

Hofstede, Hofstede og Minkov (2010)56 har utviklet en modell for kulturelle dimensjoner som hjelper oss å forstå forskjeller i foreldrerollen mellom kulturer. Med henblikk
på forenkling og sammenligning må en slik modell konkretisere temmelig statiske
oppfatninger av kulturen, men den er likevel nyttig som et hjelpemiddel til å tenke
med.Hofstede, Hofstede and Minkov (2010)56 hevder at graden av kollektivisme i et
land påvirker kvaliteten på de sosiale nettverkene, familiene og sammenhengskraften i gruppen. På samme måte kan relasjonshierarkier (f.eks. innad i en familie) til
en viss grad gjenspeile maktavstanden i et land. Med maktavstand mener forfatterne
i hvilken grad mennesker aksepterer og forventer at makt er ulikt fordelt i samfunnet. Dimensjonene kollektivisme og maktavstand kan kaste lys over noen mønstre i
krysskulturelle forskjeller i foreldreroller.
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Norge og Polen byr på noen interessante sammenligninger i så måte. Polen skårer høyere enn Norge
både når det gjelder kollektivisme og maktavstand.
Et resultat av dette er at foreldrerollen blant polakker
(generelt) kan virke mer autoritær. Norge, derimot,
har lavere maktavstand og større fokus på individualistiske verdier, mer på én selv enn på gruppen.
Dette kan komme til uttrykk i en foreldrerolle som
setter likhet og ønsket om at barn skal utvikle seg
på sin egen måte, i forgrunnen57.

Når det er sagt, må man være forsiktig med å trekke
for bastante konklusjoner ut fra dette, for foreldrerollen både i Norge og Polen varierer betraktelig,
avhengig av en rekke faktorer: foreldrenes alder,
bosted, sosioøkonomiske status og utdannelsesnivå. Av disse forklarer utdannelse og sosioøkonomiske forhold ofte like mye eller mer enn forskjeller på grunn av opprinnelsesland58.

6. Kunnskapsstatus og hull i

forskningen: barnevernstjenester og
innvandrere
I dette kapitlet skal vi se på nåværende status forkunnskap om innvandrere og barnevernstjenester i
Norge og Polen, med et mål om å peke på mangler i kunnskapen. Det er i utgangspunktet skrevet
mye mer om dette temaet i en norsk kontekst, enn i
Polen. Samtidig mener vi at denne litteraturen har
nytte- og overføringsverdi til andre kontekster og
er relevant for spørsmål om å bygge tillit mellom
innvandrere og både barnevernstjenester og andre
offentlige institusjoner som er avhengige av brukernes tillit.

munene og byene. Det som finnes av forskning på temaet, er lite i omfang og oppstykket. Det er utfordrende å generalisere resultatene til en nasjonal, polsk kontekst.
→→

Det polske samfunnet oppfatter seg selv
fremdeles som relativt monokulturelt, og dette utgjør en praktisk utfordring for en systematisk implementering av familie- og barnevernstjenester rettet mot innvandrere i Polen.
De gjeldende tjenestene for innvandrere er
knyttet til bosted, ofte konsentrert rundt
de største byene, og hovedsakelig drevet
av ikke-statlige organisasjoner.

→→

Spørsmålet om tillit i det polske samfunnet
har blitt grundig studert60 5 14 og dokumentert
i form av case-studier i flere europeiske og
internasjonale studier. Det finnes dessuten
viktige ressurser som inneholder data om tillit i en polsk kontekst, blant annet European
Value Survey61, Migration Integration Policy
Index62 og European Social Survey 63.

→→

I internasjonal forskning brukes Polen ofte
som eksempel på et samfunn med kommunistisk fortid64 65 66.

Tillit mellom innvandrere og institusjoner i Polen
→→

Mesteparten av kontakten mellom innvandrere og offentlige institusjoner i Polen foregår på
kommunalt nivå. Det er derfor viktig å merke
seg at de nasjonale retningslinjene for barnevernstjenester (f.eks. Gdansk-modellen for
integrering av innvandrere)59 kan bli ulikt gjennomført i kommunene. Møtet mellom innvandrere og barnevernskontorene og familievernsystemet kan derfor beskrives som en rekke
av mindre initiativer på lokalt nivå. Forskningen
på dette temaet i Polen framover må derfor ta
utgangspunkt i at intervensjonsordningene er
tilpasset innvandreres behov i de enkelte kom-
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→→

Det er en voksende litteratur om innvandrere
i Polen, med spesiell vekt på arbeidsinnvandrere fra Ukraina, som er den største innvandrergruppen i Polen 65 44 67 68 69

→→

Svært lite forskning er blitt gjennomført om
innvandreres kontakt med myndighetene i
Polen 70 71 72 73.

De studiene som finnes, omhandler i første rekke
flyktninger og institusjoner som arbeider med flyktninger. Vi har ikke funnet noen rapporter eller
artikler som spesifikt tar for seg tillit og barnevernstjenester blant innvandrere i Polen.

Forskning om polsk migrasjon
→→

→→

Polen har blitt studert som utvandringsland74
75 76 77
, som et destinasjonsland for returmigra78
sjon , og det finnes også mange studier spesifikt om polske innvandrerfamilier og -barn i
Norge 34 79 80 81 82 83 84 85 86.
I perioden 2013–2016 ble en serie forskningsprosjekter relatert til polsk migrasjon til Norge
og returmigranter til Polen finansiert med
EØS-midler.Ti polsk-norske studier om sammenhenger mellom arbeid, fritid, oglikestilling mottok støtte i perioden, og flere av dem
omfattet undersøkelser av familiespørsmål
og foreldreroller. Analyser av tilliten til barnevernet og andre institusjoner blant polakker i
Norge forekom, på en eller annen måte, i de
fleste prosjektene. Bibliografien (vedlegg 2)
inneholder mer informasjon om litteratur fra
disse prosjektene.

Kunnskapsstatus og utvalgte forskningshull når det gjelder tillit til barnevernet i Norge – med hovedfokus
på innvandrere og minoriteter
Etter å ha skaffet oss oversikt over den foreliggende litteraturen om tillit, innvandrere og barnevernstjenester i Polen og Norge vil vi nå trekke ut noen
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hovedtemaer fra forskningen: kommunikasjon og
tillit; tillit til barnevernet som eksempel på et bredere
tillitsproblem i samfunnet; medienes rolle i å bygge
tillit; og de felles og spesifikke behovene som minoriteter, innvandrere og andre klienter har i forhold
til barnevernet. Vi vil også peke på forskning som
viser behov for kompetanseheving i barnevernet.
Til slutt vil vi kort problematisere diagnose- og målemetodene som brukes i arbeid med innvandrere,
før vi runder av med å si litt om hvordan man kan
implementere forskningsfunnene om tillit i det daglige arbeidet i institusjonene.

Hvilken rolle spiller kommunikasjon?
→→

Kommunikasjonen mellom de ansatte i barnevernet og klientene er avgjørende for tilliten.
Forskningen støtter antakelsen om at kommunikasjon mellom minoritetsfamiliene og saksbehandleren bestemmer nivået av tillit87 88 89.

Med tanke på barnevernet er det viktig å skille mellom tillit basert på inntrykk og tillit basert på egen erfaring med representanter for institusjonen. Samfunnet
som helhet skaper seg gjerne et inntrykk av tillit til en
institusjon, mens klienter og tidligere klienter snakker
om tillit basert på egen erfaring.
→→

Barnevernet har et rykte for å være dårligepå
å formidle til offentligheten hvilke tjenester de
faktisk utfører 90 91.

→→

Det er derfor nødvendig med mer informasjon
og større innsats fra barnevernets side for å
øke kunnskapen om etaten i samfunnet generelt og blant innvandrerfamilier spesielt. Alle
parter vil dra nytte av dette 92 87 93.

I Norge er det mange som «ikke vet» om de stoler
på barnevernet, og kunnskapen om hva barnevernet driver med, er liten 93 90 91.
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Hva er det vi ikke vet om kommunikasjonen mellom innvandrere og barnevernet?
→→

→→

→→

→→

Skal barnevernet lykkes med å forbedre kommunikasjonen, må man først vite hva som er
de foretrukne kanalene for innhenting av informasjon om barnevernet i de ulike gruppene 93, som kan deles inn etter ulike kategorier
som alder, klasse, kjønn, nasjonalitet, digital
kompetanse og sosioøkonomisk status.

Mange innvandrerforeldre betrakter barnevernet mer som en trussel enn en nyttig tjeneste105 106 107 108. Denne frykten kan føre til at
familier unnlater å ta kontakt med etaten når
de trenger hjelp, og svekker bruken av andre
tjenester, som rådgivning, opplæring og økonomisk støtte, som også er tilgjengelige gjennom barnevernet.

→→

Ipsos93 fant i en undersøkelseat mennesker som
mottok informasjon om barnevernet fra myndighetene, ga uttrykk for høyere tillit til etaten.Selv
om utvalget i studien er lite, tyder disse funnene
på at det er viktig at barnevernet selv formidler
informasjon ut. Det samme kan sies om en rekke andre samfunnsinstitusjoner, som helsestasjoner, skoler, eller barnehager.

Tillit har sammenheng med forventninger om
hvordan man vil bli behandlet, og mangel på
tillit forekommer når disse forventningene ikke
blir oppfylt109 110. Sosialarbeidere anser mangel på tillit som en personlig egenskap ved
foreldre111. Denne oppfatningen kan hindre
samarbeid og svekke framtidig bygging av tillit
mellom foreldre og barnevernet.

→→

Mange lærere og barnehager unnlater å melde fra til barnevernet112. Undersøkelser blant
helsepersonale viser et lignende resultat113
114 115
. Problemer knyttet til underrapportering
kan delvis forklares med negative inntrykk av
barnevernets arbeid.I noen tilfeller har barnevernet blitt kritisert for å gripe inn for tidlig, i
andre for ikke å gripe inn i tide112.

Det trengs mer forskning om forholdet mellom tillit og faktisk erfaring med barnevernet94. Selv om det finnes noen mindre studier
av tidligere klienters erfaringer med barnevernet95 94 96 97 98 99 100, ville vi hatt nytte av mer
komparativ og longitudinell forskning basert
på større utvalg av deltakere, med fokus på
spesifikke brukergrupper som familier, foreldre, ungdom og barn101 102. Vi trenger også
mer uavhengig kunnskap om barnevernet
(ikke bare det generelle inntrykket i samfunnet)103.

Hva er det vi ikke vet om folks tillit til barnevernet?
→→

Skal vi kunne peke på bedre måter å skape
tillit til barnevernet, trengs det mer forskning om hvordan innvandrere oppfatter
etaten 102 116 93.

→→

Likeledes er det behov for å forstå hvordan
barn oppfatter barnevernet, hvilke følelser de
har rundt kontakt med etaten, og hvordan de
kan bli påvirket av foreldrenes frykt 117.

Hva vet vi om tilliten til barnevernet?
Utfordringene med tillit til barnevernet illustrerer et
større tillitsproblem i samfunnet.
→→

Det virker som det er en utbredt mangel på
tillit til barnevernet. Statistikk viser at innvandrere gir uttrykk for lavere tillit til barnevernet, sammenlignet med skole, helsesystem
og politi93 104.Tilliten til barnevernet varierer
dessuten mellom innvandrergruppene, derfor
trengs det også analyser av årsakene til denne variasjonen.

Medienes innflytelse på tilliten?
Hva vet vi om medienes innflytelse på tilliten til
barnevernet?
Det er ikke enkelt å skaffe et overblikk over medienes innflytelse på tilliten mellom innvandrere og
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barnevernet. Men vi har noen data fra en studie
med et meget lite utvalg av innvandrere og befolkningen generelt i Norge, noe som naturligvis gjør at
funnene må leses med forbehold93.
→→

Tillitsparametrene i denne studien viste ingen
påvirkning fra eksponering for (negativ) informasjon om barnevernet på internett, i sosiale
medier, aviser, TV eller radio. Samtidig røper
den samme studien at innvandrere fikk kunnskap om barnevernet hovedsakelig fra TV, internett, aviser og sosiale medier.

Disse resultatene fra en studie med få respondenter tyder først og fremst på at det er behov for mer
forskning om forholdet mellom informasjon i mediene og tillit. Så vidt vi vet, er det ikke blitt gjennomført noen brede eller kvalitative studier av forholdet
mellom negative framstillinger i mediene og tillit til
barnevernet. Det er behov for bedre forståelse av
disse sammenhengene.
→→

Det finnes meget lite forskning om motstand
til barnevernet, for eksempel i grupper på sosiale medier, eller i form av protestaksjoner i
Norge og andre land. Det er behov for empiriske undersøkelser av dette emnet90.

Det vi har, er en komparativ diskursanalyse av mediedekningen i Norge og Polen som viser en «moralsk panikk» i polske medier108.

Bør barnevernet bli mer innvandrerfokusert?
I debatter om hvordan man best kan hjelpe barn og
familier i flerkulturelle samfunn, rettes mye av oppmerksomheten mot behovet for «kulturell sensitivitet» eller «kulturell kompetanse» hos de ansatte i de relevante etatene.Med kulturell kompetanse
menes evnen til å omgås mennesker med bakgrunn
fra forskjellige kulturer118.
Kulturell kompetanse kan redusere diskriminerende praksiser blant sosialarbeidere, som ellers kanskje kan behandle en kulturell bakgrunn som en
statisk, uforanderlig egenskap ved et menneske.

21

For eksempel kan en sosialarbeider med et statisk
syn på kultur vurdere foreldrerollen i en familie som
«feilslått» uten å ta tilstrekkelig hensyn til andre viktige, ikke-kulturrelaterte faktorer som fattigdom og
lav utdannelse. En opplevelse av diskriminering i
landet man er bosatt i, eksemplifiserer et fenomen
som gjerne beskrives som «kulturalisering». Dette
kan sperre for tillitskapning mellom sosialarbeidere
og minoriteter fordi man går ut fra at forskjeller kan
forklares med et statisk begrep om «kultur»87 88 119..
Familier fra majoritetsgrupper i samfunnet opplever ikke denne formen for diskriminering. Kulturell
kompetanse og bevissthet om økonomiske faktorer, foreldrenes utdannelsesnivå, opplevd diskriminering og familiens migrasjonshistorie bør
få mer plass i grunnutdannelsen av barnevernsarbeidere120 119.
Ved å legge økt vekt på å gi ansatte i barnevernet
større krysskulturell kompetanse, står man imidlertid
i fare for å skape to typer barnevern: en for innvandrere og minoriteter og en for «resten av samfunnet» (majoriteten). Det trengs derfor mer forskning
for å finne ut hvilken tilnærmingsmåte som fører til
at innvandrere får større tillit til barnevernet.
Men hvem utgjør «majoriteten» blant ikke-innvandrere og ikke-minoriteter? Hva skal vurderes som
en «passende» eller «normal» måte å oppdra barn
på i en bestemt kulturell kontekst? Familier uten
innvandrerbakgrunn representerer et bredt spekter
av foreldreroller, økonomiske statuser og religiøse
holdninger. Det er viktig å ta høyde for at mangfold
har mange ulike sider, og ikke er en egenskap ved
minoritetsbefolkningen121.

Minoriteter, majoriteter og barnevernet
Fra tidligere forskning vet vi at alle familier som er
i kontakt med barnevernet, har en del fellestrekk,
uavhengig av minoritets- eller majoritetsbakgrunn.

I kontakten med barnevernet er suksessfaktorene de samme for foreldre fra minoritets- og
majoritetsgrupper 95 122 87 123.
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→→

Foreldrenes behov blir tatt alvorlig i prosessen.

→→

Saksbehandleren er tilgjengelig for familien.

→→

Informasjon blir formidlet klart og åpent til
familien, slik at foreldrene får kjennskap til
hvilke rettigheter de har, og til barnevernets rolle i den aktuelle saken95.

Selv om disse faktorene er like for ulike familier, er
det også en rekke spørsmål som bare er aktuelle for
minoritetsbefolkningen. Dette dreier seg om kultur,
språk, og dels religion.
→→

→→

I en norsk studie med respondenter med
bakgrunn fra Irak, Polen, Somalia, Pakistan,
Vietnam og Bosnia-Hercegovina, samt befolkningen forøvrig, var det få innvandrere
som hadde inntrykk av at barnevernet hjelper
barna med å holde på familiens kultur, religion
og språk93.
Vi vet også at klienters opplevelse av rasisme
og klasseforskjeller ofte er usynlige i sosialarbeidernes vurderinger av foreldrekompetanse
og familiedynamikk i Norge. Studier viser at
sosialarbeidere har en tendens til å fokusere
på personlige feil og individuelle feilgrep hos
mennesker som lever i fattigdom124 125.

Mangler i kunnskapen om innvandrere, minoriteter og barnevernet

på dette feltet viser motstridende resultater;
iblant positivt, iblant en hindring87 129.V

Hva vet vi om sosialarbeidere og deres krysskulturelle kompetanse?
→→

Mange saksbehandlere opplever det som utfordrende eller problematisk å arbeide med
minoritetsfamilier87 130 131 132 133 97 88.

→→

I studien til Berggrav (2013)120 uttrykte sosialarbeidere (i skoler, barnevern, på helsestasjoner) ønske om å tilegne seg økt forståelse for
krysskulturelle forhold. De sa også at emnet
burde vies større oppmerksomhet i høgskoleutdannelsen av sosialarbeidere.

→→

Folk som arbeider med barns velferd, trenger
samme kompetansenivå i å forstå familiesituasjonen når de arbeider med innvandrerfamilier, som når de arbeider med barn og familier
fra vertslandet102.

Hva er det vi ikke vet om sosialarbeidere og
krysskulturell kompetanse?
→→

Hvordan står den kulturelle kompetansen til
barnevernet i forhold til behovene til barn med
flyktningbakgrunn?94 127 129

→→

Hvordan opplever enslige mindreårige kontakten med barnevernet?126 87 128

→→

Hvordan vurderer sosialarbeidere sin egen
kompetanse til å takle utfordringer i kontakt
med minoritetsfamilier? Hva oppfatter de
som løsninger? Oppedal og Borge (2015)134
kommenterer at det ville vært nyttig å få vite

Årsakene til at innvandrere er overrepresentert i
barnevernet, og en sammenligning av ulike innvandrergrupper langs denne aksen93
→→

Detaljkunnskap om enslige mindreårige og
deres kontakt med barnevernet 126 127 87 128

→→

Foreldres holdninger til vold, etter innvandrergruppe. Hvordan forandrer disse holdningene
seg ved migrasjon, og hvorfor?120

→→

Bruken av tolker og bygging av tillit mellom
klient og saksbehandler87 102. Forskningen

V

Mange som arbeider i barnevernet, opplever
vanskeligheter med tolker som går ut over sin rolle ved
å uttrykke egne meninger, legge til ting i samtalen eller
opptre etisk klanderverdig. For eksempel må tolker
overholde taushetsplikten og oversette alt som blir sagt
(Berg m.fl., 2018)129. Det anbefales å bruke tolker som
er kvalifiserte, og å bruke den samme tolken over tid
for å skape fortrolighet og sammenheng i relasjonene
(Paulsen m.fl., 2014)87.
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om saksbehandleres meninger og erfaringer
stemmer overens med perspektivene til minoritetsgrupper i dette spørsmålet.

En metodologisk nøtt – pålitelige diagnostiske mål?

Generelt er det flere utfordringer knyttet til
bruken av psykologiske og andre diagnostiske verktøy i samfunn preget av kulturelt og
språklig mangfold, særlig når det gjelder barne- og familieverntjenester. Metodologiske dilemmaer spiller en betydelig rolle for psykologer og andre som arbeider med målinger blant
minoriteter og innvandrere. Disse hensynene
framstår også som relevante for enkelte diskusjoner om metodevalg i barnevernet111.
Når det gjelder psykologiske og andre evalueringer
(f.eks. av foreldrekompetanse), bør klienter evalueres på det dominante språket deres for å sikre
kvaliteten på kommunikasjonen og samarbeidet
med den som utfører testen135. I noen tilfeller kan
det være vanskelig å avgjøre hva som er det «dominante» språket til en innvandrer, ettersom de kan
være flerspråklige136. I andre tilfeller kan en innvandrer gi inntrykk av å være flytende i et språk, mens
ordforrådet deres faktisk er begrenset 137 111.
I tillegg er mange psykologiske mål dypt rotfestet i samfunn og kultur og bygger på kontekstspesifikk kunnskap,
blant annet beherskelse av et bestemt språk. Å ignorere klientens kulturelle og språklige bakgrunn kan
føre til uetiske, diskriminerende praksiser når man
måler ferdigheter og kompetanse138. Psykologiske mål
blir dessuten tilpasset og oversatt til et begrenset spekter av språk og kulturelle kontekster, og det er ikke alltid
mulig å finne et perfekt verktøy å bruke139. Minoriteter og
innvandrere vil kunne oppleve stress hvis de må bruke
et annetspråk i en psykologisk testsituasjon, og dette
kan påvirke resultatene. Misforståelser av oppgaver og
kulturelle koder kan bidra til ekstra, situasjonsbestemte
belastninger på minoriteter137.
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Psykologiske diagnoser, men også vurdering av
foreldrekompetanse, er en kompleks prosess.Det
krever at den som utfører undersøkelsen, har spesifikk utdannelse i dette, og er i stand til å tegne opp
et bredere bakgrunnsbilde. Innvandreres historie og
bakgrunn krever at det blir tatt spesielle hensyn138.
Hva annet trenger vi å vite om metodevalg i arbeidet med innvandrere?
→→

Hvilke andre metodologiske innfallsvinkler
kan brukes som et supplement til den samtalebaserte evalueringen som dominerer i kartlegging og veiledning i barnevernet?111

→→

Hva kan vi lære av longitudinelle og komparative studier av barnevernsklienter og de langsiktige resultatene av intervensjoner?101 102

Avsluttende kommentarer og anbefalinger for forskning og praksis
I denne delen av rapporten har vi oppsummert et
utvalg av den eksisterende forskningen og pekt
på hull i kunnskapen om minoriteter og innvandrere i barnevernet. Det er vår påstand at mye av
den kunnskapen vi har om å bygge tillit i barnevernet, kan anvendes i andre institusjonelle
situasjoner som skole, helsevesen og andre som
stiller krav til tillit, kommunikasjon og samarbeid
med familier i Norge, Polen og andre land.
Samtidig er det viktig å ha et kritisk blikk på den
foreliggende forskningen. Hvor mye kan vi egentlig trekke ut av den? Vi må erkjenne at noen funn
kommer fra studier med små utvalg, som har lav
generaliseringsverdi.
Hvor mye ny kunnskap om tillit trenger vi?Noen
praktikere hevder at det å bygge tillit primært handler om å følge opp eksisterende anbefalinger knyttet
til økonomiske og menneskelige ressurser i institusjonene, og at det ikke er kunnskap det skorter på.
Fra den offentlige debatten vet vi for eksempel at
ansatte i barnevernet føler seg overarbeidet. Det å
ha tilstrekkelig med ressurser i barnevernet til å
dekke familienes behov for støtte, framstår som
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meget viktig. Utfordringen blir desto mer formidabel av at det er stor gjennomtrekk blant ansatte i
barnevernet140 141. Saksbehandlere i et så hektisk
arbeidsmiljø kan bli hurtig utbrent og miste motivasjonen til stadig å utvikle seg når arbeidsplassen blir
gjenstand for kontroverser i mediene. Å bygge tillit
mellom barnevernet og innvandrerfamilier vil derfor
kreve at sosialarbeidere får større ressurser.
Et annet poeng er at kunnskap må anvendes tilpasset den aktuelle konteksten. Institusjoner

bør lete aktivt etter løsninger som passer til deres
arbeidsmåter og den spesifikke sammenhengen i
hver enkelt sak.
Og endelig, i kjølvannet av kritikken mot barnevernet er det behov for også å formidle «suksesshistorier» og «eksempler til etterfølgelse» på feltet. Disse
historiene bør underbygges av mer forskning, som
fokuserer på hvilke intervensjoner som er effektive,
og på nye verktøy for å fremme tillit mellom innvandrere og institusjoner.

7. Konklusjon
Forskningslitteraturen som vi har gjennomgått til
denne rapporten, har hovedsakelig omhandlet
polske og norske institusjoner, med fokus på innvandrere og barnevernstjenester i de to landene.
Konklusjonene nedenfor kan likevel anvendes i flere nasjonale kontekster, og vi tror de også kan gjelde for ulike offentlige institusjoner.

Forskning
Evidensbasert praksis må bygge på solid kunnskap. Det er derfor avgjørende at forskningen omfatter så vel kvalitative som kvantitative data og gir
mulighet for generaliserte og representative resultater, samt er komparativ på tvers av befolkningsgrupper og nasjonale kontekster.
En av faktorene som berører det å bygge tillit blant
innvandrere, er den statusen de oppfattes å ha blant
innbyggerne – dette er et tilbakevendende tema i
den offentlige debatten i Norge. Det ser ut til å være
en mistanke om at diskrimineringen som innvandrere opplever, påvirker tilliten deres til offentlige institusjoner, hvilket i sin tur gjør produktiv kontakt mellom innvandrere og institusjoner mindre sannsynlig.
Det er derfor behov for mer kunnskap om relasjonene mellom innvandrere og ansatte i offentlige etater. Det bør også legges mer vekt på forskning på
kulturelt mangfold og kulturell kompetanse i barnevernet, samt på tiltak mot diskriminering, ettersom

dette helt spesifikt berører utsiktene til å bygge tillit
mellom innvandrere og offentlige etater.
Generelt spiller den enkelte barnevernsansattes
kompetanse en stor rolle når det gjelder hans eller hennes evne til å bygge tillit til klientene. Det er
behov for mer forskning om utdannelsen av barnevernsansatte, fordi mange av dem, ikke bare i
Norge, forteller at de ikke føler seg godt nok forberedt til å arbeide med innvandrerfamilier, og mer
generelt i samfunn preget av økende mangfold.
Framtidig forskning må aktivt evaluere språkkompetanse på tvers av språk, ikke bare mellom dem. Det er
viktig å forstå hvilken rolle tolker spiller i de ulike trinnene av en innvandrerfamilies kontakt med barnevernet.

Praksis
Å bygge tillit krever gode forhold mellom saksbehandlere og familier, og å utvikle et slikt forhold tar tid. Det er stor gjennomtrekk av ansatte i
barnevernet, og mer forskning kan bidra til å identifisere årsakene til dette og til å peke på løsninger.
Vi trenger bedre forståelse av de øyeblikkene der
det er potensial for å bygge tillit mellom innvandrerfamilier og offentlige etater. Disse øyeblikkene bør
identifiseres og beskrives, og de riktige intervensjonene for å bygge tillit bør testes.

En gjennomgang av kunnskap om tillit,
migrasjon og barnevern

Visse kulturelle praksiser som kan finne sted i en
innvandrerfamilie, kan oppfattes som i strid med
norsk lov og dermed involvere barnevernet. En slik
situasjon kan bli forverret av mangel på kulturell dialog om slike spørsmål, og kan være en underliggende årsak til lav tillit mellom disse familiene og offentlige institusjoner. Igjen vil vi peke på at økt innsats
for å utvikle kulturell kompetanse ville være nyttig.
Mange barnevernssystemer bygger på tanken om
at barn trenger beskyttelse mot voksne. Dette utgjør en annen potensiell utfordring fordi vi vet lite
konkret om barns opplevelse av migrasjon.Hvordan
kan økt oppmerksomhet om hvordan barn opplever
migrasjon– eller å være barn av innvandrere – bygges inn i barnevernets prosedyrer?

Kommunikasjon
Den offentlige debatten og hyppige kritikken mot
barnevernet i mediene krever at det rettes mer
oppmerksomhet mot kommunikasjonsstrategier og
hvilke verktøy som kan brukes for å fremme en mer
effektiv spredning av «suksesshistorier» og «eksempler til etterfølgelse» på feltet.
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Tolkenes funksjon og rolle i barnevernets arbeid bør
analyseres grundigere. Har de nok kompetanse i
kulturen og språket til familien som de bistår? Det
bør innføres strengere standarder for tolker for å
sikre at kommunikasjonen er så presis og effektiv
som mulig.
Medier, ikke-statlige organisasjoner og offentlige
myndigheter bør styrke samarbeidet når det gjelder
tillit mellom innvandrere og offentlige institusjoner,
og dette kan kreve ikke bare samarbeid innad i bosettingssamfunnet, men også at det opprettes kontakt med opprinnelsessamfunnet for å sikre at man
virkelig forstår barnas og familiens behov.
Til slutt vil vi understreke viktigheten av å bruke rette kommunikasjonskanaler. Informasjon bør gis via
plattformer som målgruppen stoler på, slik som via
organisasjoner som hjelper innvandrere, eller andre
aktører – enten det er komersielle aktører eller sivilsamfunnet.
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