Si ’fra!
Barn trenger voksnes beskyttelse
mot vold og overgrep

Hvert fjerde barn i Norge har
blitt utsatt fra fysisk vold fra én
av foreldrene sine.
15 prosent av jentene og 7
prosent av guttene har opplevd
alvorlige seksuelle krenkelser.
(NOVA 2007)

Forum for Barnekonvensjonen
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Et barn nær
Hva er vold?
Fysisk vold:

Psykisk vold:

Seksuell vold:

Enhver form for fysisk
handling som skader
eller kontrollerer et annet
menneske.

All bruk av ord, stemme,
handling eller mangler på
handling som kontrollerer,
skader eller krenker et
annet menneske.

Denne type adferd utøves
for å kontrollere og ydmyke
den andre. Uønsket berøring,
påtvunget seksuell aktivitet,
voldtekt.

Hva gjør du?
•

Lytt til barna og si fra! Meld fra om din bekymring til noen som kan
hjelpe barnet; barnevernet, helsepersonell (helsesøster), politiet.

•

Du kan drøfte eller melde en sak anonymt til barnevernet.

•

Søk råd hos barnevernet, hos politiet eller på helsestasjonen dersom du er usikker.

•

Alle offentlig ansatte har plikt til å melde saker om vold mot barn til barnevernet.
Barn trenger voksnes beskyttelse mot vold og overgrep.

•

Sjekk at din arbeidsplass har en beredskapsplan som kan iverksettes dersom
et barn trenger hjelp.

•

Dersom du arbeider med barn og mistenker at et barn utsettes for vold eller
overgrep, må du snarest kontakte din nærmeste overordnede for å drøfte saken
og eventuelt melde den videre.

•

Dersom din overordnede ikke deler din bekymring, men du fortsatt er bekymret,
kan du likevel melde saken til politiet eller barnevernet.

Når har du opplysningsplikt til barnevernet?
Du har opplysningsplikt til barnevernet når du har grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt,
eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale
barneverntjenesten av eget initiativ ved bekymring eller mistanke om at et
barn lever under forhold som nevnt ovenfor.

Forum for Barnekonvensjonen
Forum for Barnekonvensjonen (FFB) ble startet i 1994, og er et nettverk av mer enn
50 organisasjoner og institusjoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og
internasjonalt. FFB arbeider med å spre kunnskap og informasjon om barnekonvensjonen,
samt å påse at norske myndigheter legger konvensjonen til grunn i sitt arbeid slik de har
forpliktet seg til.

Hva sier barnekonvensjonen om vold mot barn?
Barnekonvensjonen ble i 2003 innarbeidet i norsk lov. Det betyr at dens bestemmelser
gjelder som norsk lov. Der konvensjonens bestemmelser gir større rettigheter og sterkere
rettsvern enn øvrig norsk lovverk, går konvensjonen foran.

Artikkel 19. Beskyttelse mot misbruk
Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller
utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner

Artikkel 34. Seksuell utnytting
Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å
verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og
internasjonalt.

Artikkel 39. Rehabilitering og reintegrering
Staten er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å sikre rehabilitering og
samfunnsmessig tilbakeføring av barn som er offer for misbruk, utnyttelse, forsømmelse,
tortur, væpnede konﬂikter eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller
straff.

(Hentet fra Barne- og likestillingsdepartementets kortversjon av Barnekonvensjonen)

Røde Kors-telefonen
for barn og ungdom:
800 33 321
Eller på nettsiden Kors på halsen
www.korspahalsen.no
Støttesenteret mot Incest
på døgnåpent grønt nummer:
800 57 000
Eller på nettsiden
www.incest80057000.no
Kommunens barnevernstjeneste.
Kontaktes via kommunens sentralbord.
Barnehusene i Bergen 55 55 69 00 og
Hamar 62 51 92 60. Barnehus i Kristiansand,
Trondheim og Tromsø kommer i løpet av 2008.
Bekymringstelefonen 81 00 39 40

Viktige lenker
www.reddbarna.no
www.sentermotincest.no
www.folkehjelp.no
www.unicef.no
www.atv-stiftelsen.no
www.noabuse.no
www.redcross.no
www.barneombudet.no
www.ung.no
www.fn.no
www.shdir.no
(Her ﬁnner du veilederen for
hjelpeapparatet)

Teaterforestillingen «Sinna Mann»
Sinna Mann er en håpefull forestilling om en vanskelig hverdag
basert på Gro Dahles prisbelønte bok med samme navn.
Egal Teater skal reise i hele Norge med forestillingen for å bryte
tabuet om barn som utsettes for vold og hvordan det virker for barn
som er vitne til vold i familien. De vil spille for voksne som jobber
med barn og for elever i grunn- og videregående skoler.
Sinna Mann-turneen arrangeres av Forum for Barnekonvensjonen.
Målet med turneen er å vise at mange barn utsettes for vold og
overgrep også i Norge, og at voksne må ta ansvar og bidra til å hjelpe
barn som trenger det. Skadevirkningene av vold kan være alvorlige og
det er derfor viktig at barn får hjelp.
Arbeidsgruppen som står bak teaterturneen består av Redd Barna,
Støttesenteret mot incest i Oslo, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, FN-sambandet
og UNICEF Norge.
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Her kan du søke råd og hjelp:

