LA BARNEVERNET VÆRE I FRED..?
Nei, beklager det kan vi ikke gjøre.. Vi i Ringsaklista har sett at barnevernet to ganger har
blitt anmeldt av fylkeslegen for manglende oppfølging, NOVA rapporten viser at barnevernet
sårt trenger mer ressurser. Og, nei, dette er IKKE de som jobber i barnevernet sin skyld, eller
barnevernsjefen. De gjør alt de kan og mer til ut fra de ressursene de har fått tildelt. Alle
mulige løsninger prøves for å få til det beste for alle barna og familier som trenger det. Jeg er
så imponert over dem.
Men, dette er et ansvar som administrasjonen (ledelsen) i kommunen og politikere må ta, det
er her vi mener at det skorter. Vær så snill og la oss som politikere få lov til å si fra når noe
mangler, og da spesielt når det gjelder mennesker, små skapninger, barn. Vær så snill og ikke
hysj på oss da, men hjelp oss å finne løsninger. barnevernet trenger mer ressurser, FORT!!
Det er en uholdbar situasjon for de ansatte, og aller verst, en uholdbar situasjon for de små
barna, de får ikke hjelpen de trenger! Vi bruker titalls millioner på å få det til å se flott ut i
byene våre, men det hjelper ikke med en fasade som er fin og flott om det inni ikke holder
mål. Vi må ta oss av menneskene som bor her, og da aller viktigst er de som ikke kan be om
dette på egen hånd, kreve sine rettigheter, og be kommunen gjøre det som er pålagt dem.
Disse barna kan ikke stå frem, kan ikke skrive eller rope om hjelp, det er vi som må ta dette
ansvaret. La oss sammen se på dette, finne løsninger og hjelpe barnevernet, ikke hysj dette
ned som en sak som ikke er viktig, vi kan ikke gjemme unna de faktiske problemene. Det
svares med at det ligger en sak på bordet, la oss vente på rapporten, utredningen osv.. Vi har
NOVA rapporten, den sier mye, vi har to anmeldelser fra fylkeslegen, de sier mer. Hvor lenge
skal vi vente, og la det bero.. Jeg kan ikke tilgi meg selv for å la disse barna vente lenger.
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