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Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektivkonferanse i Bergen 14.- 16.mai.
350 fagfolk fra alle de nordiske landene møtes i Bergen for å utveksle kunnskap om barn som
utsettes for vold og omsorgssvikt. Sentralt står kulturelle skiller for hvordan oppdragelse og
omsorgssvikt blir forstått.
Dagens nordiske samfunn består av familier fra mange ulike kulturer. Dette innebærer muligheter og
utfordringer i forhold til å avdekke, utrede, behandle, forske på og forebygge barnemishandling og
omsorgssvikt. Hvilke muligheter har vi for å hjelpe utsatte barn fra ulike kulturer og gi dem en trygg
oppvekst?
Hovedforedragsholderne belyser temaet fra ulike vinkler. Her er tre av dem:
Barnelege Marie Köhler, virksomhetssjef i Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne sør i
Sverige. Köhler kopler helse til etnisitet og har lenge arbeidet med flyktningbarn og hjemløse barn i
Malmø. Hun forsker blant annet på fosterhjemsplasserte barns helse. Utgangspunktet er barns rettigheter
og erfaringer fra Malmø, en segregert by sør i Sverige.
Kristin Skjørten, forsker ved NKVTS og professor ved Institutt for offentlig rett, Uio. Hun vil gå
igjennom betydningen av etnisitet og kultur i rettens vurderinger av foreldres omsorgsevne i samværs- og
barnefordelingssaker. Barneloven setter en rettslig standard for hva som er akseptabel atferd fra foreldre.
Hva legger retten vekt på i vurderinger av foreldres omsorgsevne?
Dr. Ash Chand, NSPCC, England, presenterer lærdom fra det britiske barnevernets håndtering av ulike
kulturer. Hva kan vi lære av England om å håndtere barnevernssaker som involverer personer fra andre
kulturer?
Se mer om hovedforelesere og de øvrige presentasjonene på konferansens nettsider:
http://7thnordiccongress.wordpress.com/

Konferansen blir avholdt på Scandic Bergen City.
Av hensyn til forskningen er det fint om den aktuelle foredragsholder konsulteres før innholdet i de ulike
presentasjonene videreformidles i media.

Konferansen arrangeres av Nordisk forening om barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO).
Medarrangører er Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -region vest (RVTS
Vest), Statens Barnehus Bergen, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
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