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Nulltoleranse for vold og overgrep mot barn
Av: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité og
Mudassar Kapur (H), stortingsrepresentant for Oslo

og overgrep. Barn er sårbare,
og for ofte avdekkes vold og
overgrep altfor sent. Vårt
ansvar er å beskytte barna.
Vi må fortsette og mane til
tidlig innsats i barnehage og
skole, og Regjeringen bidrar
ved å styrke Opptrappingsplan mot vold og overgrep
med 67 millioner kroner
neste år. Dette er i tillegg til
de 825 millionene som
videreføres fra 2018.
Ti prosent av alle barn har
blitt utsatt for en eller annen
form for vold eller overgrep.
Det betyr at det i gjennomsnitt skjer to elever i hver
skoleklasse.
Høyres klare målsetting er at
ingen barn skal oppleve vold

Opptrappingsplanen inneholder mange tiltak. Den
inneholder blant annet
støtteverktøy for barnehageansatte som gjør dem i stand
til å oppdage voldsutsatte
barn raskere. Her er det også
viktig å styrke dialogen med
foreldrene. Mange synes det

Seiling foregår på vannet
Av: Catrine Fladsrud Vold, Leder i Nordstrand Venstre

Malmøya: privatisering eller
i allmennhetens tjeneste?

Oppbevaring av seiljoller og
utstyr i strandsonen på

Bundefjorden Seilforening
har søkt om å få bygge to
lagringsboder på Myren på
Malmøya. Området utgjør
del av friområdet og er
regulert til spesialområde,
naturvernområde og tiltaket
krever derfor dispensasjon
fra Plan- og bygningsloven.
I bodene skal det lagres seil
og utstyr for små seiljoller
beregnet for barn og ung-

er krevende å snakke om
vold og overgrep, og ofte har
både barn og voksne spørsmål de ansatte ikke vet
svaret på.
Det er satt av en egen pott
for det foreldrestøttende
arbeidet som er særlig rettet
mot minoriteter. Tall fra en
undersøkelse NRK har gjort
i år viser at innvandrerfamilier er overrepresentert i
overgrepssaker der barn og
deres aller nærmeste er
involvert. Det er urovekkende.
Voldsforsker Ragnhild
Bjørnebekk ved Politihøyskolen mener statistikken
kan forklares med kulturelle
og juridiske forskjeller.
dom. På frivillig basis har
Bundefjorden Seilforening
benyttet området til barneog ungdomsvirksomhet
siden 1974. Dette er det
eneste barneseilingstilbudet
mellom Bygdøy og Oppegård.
Nordstrand og Oslo Venstre
er meget skeptiske til
privatisering av strandsonen
og i regulerte fri- og naturvernområder. I plan og
bygningslovens §25 er
friområde definert til å
omfatte «parker, turveier,
leirplasser, anlegg for lek,

Personer som kommer fra
svake statsdannelser med
autoritære diktatur, hvor
makten ligger i slekten og
familien har annen kultur
med hensyn til barneoppdragelse. Det er derfor helt
nødvendig å starte det
forebyggende arbeidet på
helsestasjonene. Siden 2013
har vi bevilget en milliard
kroner på helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Det er
ingen tvil om at de ansatte i
disse tjenestene spiller en
viktig rolle når det gjelder å
forebygge og avdekke vold i
nære relasjoner.
De som møter barn gjennom barnehage, skole og
skolefritidsordning trenger
kort sagt mer kunnskap om
vold og overgrep. Mange
barn blir fanget opp og
hjulpet, men dessverre ikke
alle. Disse opplever i tillegg
idrett og sport og områder i
sjøen for slik virksomhet».
Vesentlig i denne saken er at
det i planveilederen T-1480
anføres at «i friområder kan
det oppføres bygninger som
er i samsvar med formålet
og tjener områdets bruk for
allmennheten. Eksempel på
dette er anlegg for idrett og
sport».
Når en forening ønsker å
legge til rette for at barn og
unge skal få tiltrengt kunnskap i å ferdes på sjøen, så
sier det seg selv at anlegget
må ligge ved sjøen. Ved å
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til overgrepet, også å bli
sviktet av andre voksne
rundt dem.
Vi vet også at mange unge
som havner i kriminelle
miljøer ofte har hatt ganske
tøffe vilkår innenfor husets
fire vegger lenge før de fikk
det tøft i skolegården eller
på gata.
Kunnskaper og ferdigheter
til å håndtere vold og
seksuelle overgrep er nå
endelig blitt en del av
rammeplanen for ulike
lærerutdanninger, og inngår
også i helse- og sosialfagutdanningene.
Nulltoleranse er alltid målet,
og når overgrep skjer må vi
alltid sørge for at barnet bli
tatt godt vare på. Barns
trygghet, omsorg og sikkerhet må alltid settes først.
kunne oppbevare joller og
utstyr nær brygga så er det
unødvendig med foreldre,
bilkjøring og tilhenger.
Barna lærer å klare seg selv
og miljøet spares.
Nordstrand og Oslo Venstre
vil fullt ut støtte oppsettingen av bodene på friområdet, da dette ikke er et
privatiserende tiltak, men et
allment og samfunnsnyttig
tilskudd til at barn og unge i
Oslo øst og -sør skal få
muligheten til å glede seg
over en sunn vannsport som
seiling er.

. . på pallen igjen . . .

Ja, så er høsten er for fullt, og høstens vakreste eventyr er overstått – jeg tenker selvfølgelig
på Stavgang- og Rullatorløpet som gikk av stabelen på St.Hanshaugen 25. september. Med
over 250 deltakere som med glød og iver tok fatt på løypene i vakre omgivelser, så er det ikke
vanskelig å kalle dette for høstens vakreste eventyr. Og vi på Krystallen levde opp til vårt
motto: «Krystallen på pallen». På bildet av premievinnerne finner vi tre damer fra Krystallen –
ja det er moro! Vi ser Jenny Jensen deler ut premier til stolte vinnere. Men vi fortsetter videre
med våre aktiviteter med både Mandagstreff og Quiz som noen høydepunkter.
Den 17. oktober får vi besøk av
en gjeng glade pensjonister som
kaller seg «Pang-Sjonistene»
og de fremfører musikk fra 60årene samt en del norske og
svenske viser. Tirsdag 23. oktober får vi igjen besøk av Norges
Senior Shop. Christine Olsen
Strømberg vil presentere sin stilige kolleksjon. Kanskje blir det
mannekeng-oppvisning også.
Dagen etter, onsdag 24. kommer
Dag Arne Saltnes og underholder oss og synger fra sitt rikhol-

dige repertoar. Onsdagen etter,
den 31. får vi besøk av lege/forfatter Audun Myskja som gir
deg tips om «Veien til Ungdonskilden». Så er det plutselig november og vi starter denne måneden på vanlig måte, med
«Mandagstreff». Onsdag 7.
nov. kommer Per Olav Aspelund med sitt program «Facebook er en brunost». I dag det
blant eldre mennesker at Facebook har sin vekst. Men hva
kan du egentlig få ut av det? Et

morsomt og nyttig kåseri. Så er
det Quiz igjen – i beste Krystallen-stil. Onsdag 21. november
samles vi til hyggestund med
allsang fra våre fine nye sanghefter – og ellers hva vi måtte
finne på.
Resten av november-måned går
i tradisjonell stil med Julemesse
fredag 23. og lørdag 24. november, og den tradisjonelle Juleturen til Charlottenberg.
Dette kommer vi tilbake til
neste gang.

Stolte premievinnere – og selvsagt med
3 flotte damer fra Krystallen.

Vi vil gjerne skryte av våre
Balansegrupper som har fått
en fin respons. De er jo et
ledd i Bydelens fallforebyggings-prosjekt. Det er moro
å se hvor ivrige de er de
som samles mandag, onsdag

og fredag. Vi vet at dette er
godt for både kropp og sjel og vi er stolte av at vi kan
bidra i så måte. – Men vi
har mange grupper her – så
ta en tur innom oss!
Hjertelig velkommen!

