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Det norske barnevernet har kommet i hardt vær internasjonalt. I flere land har det vært holdt politiske
demonstrasjoner mot barnevernet, og på ulike internettfora advarer østeuropeiske innvandrere hverandre mot
etaten som stjeler» barn. Hva er det med det norske barnevernet som gjør at det blir så kontroversielt? Den
polske journalisten Maciej Czarnecki undersøker dette og intervjuer polske foreldre i Norge som har erfaring
med barnevernet. Han intervjuer også fagfolk, forskere og politikere og ønsker å se barneverntjenestens

arbeid fra flere perspektiv. Czarnecki finner at mange av de problemene familiene har, ikke bare dreier seg om
ulike syn på barneoppdragelse. Det dreier seg også om økonomi og dårlige levekår. Han finner også at de
norske kriteriene for omsorgsovertakelse kan framstå som vage for noen av foreldrene han har snakket med.
Et gjennomgående tema er at mange av de polske foreldrene frykter barnevernet og går langt i å unndra seg

kontakt.

Nå er boka hans Norsk barnevern sett utenfra oversatt til norsk. heftet 2018.

Norges Barnevern

Maria har knapt sett datteren på over tre år men ingen. Det norske barnevernet har kommet i hardt vær
internasjonalt. Isfront mellom Norge og Tsjekkia Trekker ambassadørens. Download Nytt liv i East End pdf
Jennifer Worth. In his book Czarnecki describes Barnevernet from a polish point of view. juli med overskrift
Sjokkangrep mot norsk barnevern. Stiller det urimelige krav? Bidragsytere Maciej Czarnecki og Jørn Holm.
Norsk barnevern sett utenfra. Familienes svekkede stilling. I polske medier står foreldre fram og forteller om
hvordan norsk barnevern stjeler barn. Den lanseres i disse dager. Ofte har saksbehandlerne ikke sett familien
sammen mer enn få ganger. Maciej Czarnecki. Her tar den britiske allmennkringkasteren opp det de mener er

problemer med barnevernet her til.
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