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Færre asylsøkere vil til Norge
Tall fra UDI viser at det kommer færre asylsøkere til Norge. Totalt
har Norge registrert 3.029 søknader
i år. Det er en nedgang på 41 prosent
sammenlignet med samme periode
i fjor. Nedgangen er enda kraftigere
for enslige mindreårige asylsøkere,
med 62 prosent færre søkere.
Samtidig kommer det flere asylsøkere til Sverige og Danmark.
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Politiker vil ikke ha eventyr om homofile
Innvandrerleder og Rødt-politiker tror høytlesing av homoeventyr
vil skremme minoritetsbarn ut av
barnehagene.
Han får delvis støtte av homofile
Rødt-leder Thorstein Dahle.
Athar Ali er leder for Norsk
Innvandrerforum og kjent Rødt-

politiker i Oslo.
Han mener at regjeringen ikke
forstår at Norge har fått flere mennesker fra andre land med andre
religioner og tradisjoner.
Mange innvandrere ser ikke på
homofili på den måten nordmenn
gjør.

– I noen bydeler i Oslo er det
mellom 40 og 50 prosent innvandrere på skolene. Når lærerne skal
undervise om homofili og andre
verdisaker, bør de ta hensyn til
hva religiøse minoriteter tenker,
sier Athar Ali til Vårt Land.

Hva betyr omsorgsovertakelse?
Utrop og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) samarbeider å om presentere lettleste tekster om lover og rettigheter i Norge.
På denne plassen vil du i tiden fremover kunne lese om juridiske spørsmål som er særlig relevante for innvandrerkvinner.

Anne (36) spør JURK:
Jeg har snakket med barnevernet
om barna mine. Barnevernet snakker om omsorgsovertakelse. Hva
betyr det? Når kan barnevernet
bestemme omsorgsovertakelse?
URKs svar:
Hei Anne.
Omsorgsovertakelse betyr at barnet
ikke bor hos foreldrene. Barnevernet
bestemmer at barnet skal bo et annet
sted. Barnevernet har da ansvaret for
barnet. Foreldrene beholder foreldreansvaret. Men det er fosterforeldrene eller
den institusjonen barnet bor på, som
passer på barnet.
Barnevernet kan ikke bestemme omsorgsovertakelse med en gang.
De må prøve andre ting først. Det finnes
andre måter å hjelpe familien på. For
eksempel kan barnevernet gi familien
støttekontakt eller barnehageplass.
Omsorgsovertakelse er alvorlig. Det skal
være et slags siste alternativ.
Selv om familien har problemer,
mener vi i Norge at det er viktig at barna
bor hos foreldrene. Barn bør vokse opp
hos foreldrene sine. Det er det viktigste
i loven. Men foreldrene må gi barna det
de trenger.
Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som bestemmer
omsorgsovertakelse. Barnevernet kan
ikke bestemme omsorgsovertakelse

alene. Både barnevernet og foreldrene
bruker advokater. Fylkesnemnda må se
på hva som er det beste for barnet.
Det er bare når foreldrene ikke klarer å
passe på barnet at Fylkesnemnda kan
bestemme omsorgsovertakelse. Når
foreldrene ikke klarer å passe på barnet,
kaller vi det omsorgssvikt. Eksempler
på omsorgssvikt kan være at foreldrene
ikke gir barnet skikkelige klær, mat, hygiene eller bolig. Andre eksempler er
hvis foreldrene slår barna eller truer
med vold.
Omsorgsovertakelse skal egentlig
være midlertidig. Hvis foreldrene blir
bedre, skal barna kunne flytte hjem til
foreldrene. Foreldrene skal i utgangspunktet ha samvær med barna mens
barna er under barnevernets omsorg.
Håper dette var til hjelp for
deg, Anne. Ta gjerne kontakt med oss
igjen hvis du har flere spørsmål.
Vennlig hilsen
JURK v/ Helene Stake

Sammen: Det beste for barna er å bo sammen med foreldrene. 		

Ordforklaring

Om JURK:

Midlertidig - for kortere tid, foreløpig, ikke
for alltid.
Institusjon - her - et hjem for barn som
ikke bor med foreldrene sine.
Omsorg - å passe på.
Overta - når noe får en ny eier, når du gir
noe til noen andre. Her - at barna flytter til
noen andre enn foreldrene.
Med en gang - straks, uten å vente.
Støttekontakt - En støttekontakt hjelper
en annen person til å bli mer trygg på seg
selv, å klare seg bedre i livet, og klare å
være sammen med andre mennesker.
I utgangspunktet - her - hvis ikke noe annet er bestemt.

JURK hjelper kvinner med å forstå lovene
i Norge. Det er kvinnelige jusstudenter
som driver JURK. Vi gir gratis hjelp til alle
kvinner som bor i Norge. Vi gir generell
informasjon om rettigheter. Vi gir også
råd og veiledning i konkrete saker. JURK
arbeider mot diskriminering og for å
bedre kvinners rettsstilling.

Norges-quiz
1. Hva slags saus serverer vi vanligvis til norske kjøttkaker?
A: Hvit saus
B: Sky
C: Brun saus
2. Hvilken melk har mest fett? Og minst?
3. Hva er loff?
4. Hva kan du spise som er sunnere enn loff?
5. Hva kaller vi produkter med mindre sukker og fett
(der vi har tatt bort noe av fettet og sukkeret)?
6. Hva heter de vanligste måltidene i Norge?

JURK tar i mot nye saker på telefon, ved
personlig oppmøte eller brev:
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Telefonmottak:
Mandag kl. 0900 - 1500
Tirsdag kl. 1700 - 2000
Onsdag kl. 0900 - 1500
Tel: 22 84 29 50
Fax: 22 84 29 51
Klientmottak, personlig fremmøte:
Tirsdag kl. 1700 - 2000
Onsdag kl 1200 - 1500
i Arbinsgate 7

Brev sendes til:
JURK
Arbinsgate 7
0253 Oslo

Spørsmål til artikkelen
(svar på side 23):
4. Hva betyr

omsorgsovertakelse?
5. Kan barnevernet

bestemme
omsorgsovertakelse
alene?

Svar på Norges-quiz
1. C: Brun saus er det vi vanligvis serverer til norske kjøttkaker.
2. Helmelk har 3,9 prosent fett. Skummet melk har 0,1 prosent fett.
3. Loff er hvitt brød.
4. Grovt brød er sunnere enn loff.
5. Produkter med mindre sukker og fett kaller vi lettprodukter. (Lett
margarin, lettyoghurt med mer.)
6. De vanligste måltidene heter frokost, lunsj, middag og kveldsmat
eller aftensmat.

Barnevernet vil ikke at barna
mine skal bo hos meg.

