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BAKGRUNN OG IDÉ 
 Vi har tidligere gjennomført graveprosjektet Vold mot barn i 2014. Utgangspunktet vårt var 
det sjokkerende høye antallet berammede saker som gjaldt barn etter «familievoldparagraf» 
219 . Bare i november/desember 2013 var det på landsbasis hele 126 saker. 

Vi ønsket å vise den store mengden av «hverdagssaker» ved norske domstoler der voksne 
omsorgspersoner er tiltalt for vold mot barn – saker som vanligvis ikke dekkes av media. 

Vi ville gi leserne et innblikk i familievoldssaker som går for retten til enhver tid, noe som ikke 
var gjort på en systematisk måte før - og sette barns rettssikkerhet på dagsorden. Vi satte 
også søkelys på følgende: 

·         Hvorfor får ikke svikt i oppfølging av voldsutsatte barn konsekvenser for fagfolk som har 
spesielt ansvar for å avdekke dette og hjelpe dem? Bør den ”sovende” 
avvergingsparagraf 139 vekkes til live? 

·         Den lange  ”liggetiden” hos politiet,  er utbredt for flere av disse sakene, noe som gjør at 
dommen for voldsutøver blir mildere (strafferabatt.) 

·         Er det slik at etterforskning av familievold nedprioriteres ved norske politidistrikter, til 
tross for at Riksadvokaten har gitt ordre til at det skal prioriteres i tidligere rundskriv? 

·         Regjeringens oppfølging av familievold-feltet: Hvilke tiltak vil statsrådene sette i verk for 
å fange opp voldsutsatte barn og bedre deres rettssikkerhet? 

 Dette prosjektet leverte vi inn SKUP-rapport på i januar 2015. 

Prosjektet førte til en økt politisk bevissthet om temaet vold mot barn, og det kom ekstra 
midler på statsbudsjettet for 2015 for å styrke familievern, skolehelsetjeneste og barnevern. 

NYE PROBLEMSTILLINGER 
Høsten 2015 og våren 2016 ville vi gå videre med å grave på feltet, og denne gangen gjøre 
det enda mer systematisk for å få frem flere fakta. 

Det finnes lite forskning og statistikk på dette rettsområdet, det er mange spørsmål og 
antagelser, magert med fakta og få svar. 

Vi bestemte oss for å samle inn og registrere alle familievold-dommer ved Oslo 
tingrett i årene 2013, 2014 og 2015 der barn er offer for psykisk eller fysisk vold, eller 
vitne til at en av sine nærmeste er utsatt for vold. 

Vi ønsket å se på gjerningspersonene som er dømt i familievoldssakene og ofrene deres – 
barna spesielt: Hva kjennetegner gjerningspersonene og familiene?  Er det noen fellestrekk? 



Hvor lange er straffene som blir idømt, hva slags type vold er vanligst, og hvor lang er 
liggetiden for sakene? 

Viser utvalget av saker som kommer for retten noen form for systematisk skjevhet som kan 
forklares med måten politiet og rettsvesenet arbeider på? 

 MEDARBEIDERNE I PROSJEKTET: 
Håkon Letvik, erfaren krimreporter med spesiell interesse for familievoldssaker 

Lene Skogstrøm, erfaring fra helse, barnevern og feature/magasinjournalistikk 

Lene Li Dragland, researcher med spesialkompetanse innen rettsvesenet 

I tillegg var nyhetsleder Christine Engh tett på både i planlegging, coaching og oppfølging av 
prosjektet, og sørget for at vi ikke mistet fokus underveis. 

 ARBEIDSMETODE 
Vi innhentet alle familievold-dommer (se nærmere om familievoldparagrafen 219 i vedlegg) 
ved Oslo tingrett i årene 2013, 2014 og 2015 der barn er offer, som beskrevet ovenfor. Vi 
silte bort familievoldssaker der volden var rettet utelukkende mot partner fordi det er vold 
mot barn vi primært er interessert i.  

Vi konsentrerte oss om Oslo tingrett fordi denne tingretten praktiserer meroffentlighet og har 
vært veldig hjelpsomme med å bistå oss i å finne samtlige familiedommer etter 
219-paragrafen i perioden. 

Domstolsadministrasjonen, som er øverste forvaltningsorgan for landets domstoler, har ikke 
statistikk som gjorde det mulig å finne dommer etter paragraf 219. Heller ikke for større byer 
som det kunne vært naturlig å ta med, som Bergen, Trondheim og Stavanger. 

På grunn av de praktiske vanskelighetene med å innhente dommer fra disse byene endte vi 
opp med å fokusere på Oslo, som jo også har det største antall dommer. 

Vi laget excel-skjemaer som endte opp med kolonner for 20 kriterier: kjønn, dom, dato, 
nasjonalitet, innvandret fra, type vold, tiltalt for, mot hvem, rettsinstans, antall barn, tidsrom, 
melder, liggetid, hjelpeapparat, rus, voldsutøver, oppdragervold, fæl vold (vår vurdering), 
rettskraftig, «bare» vitne til vold. 

Vi startet med et mindre antall kriterier, men etter en prøve- og feile-prosess underveis 
utvidet vi antallet etter hvert som vi så hva slags informasjon som kunne være relevant å ha 
med. Det gjorde at vi måtte gå gjennom dommene opptil flere ganger for å registrere data på 
nytt. 



Deretter leste vi alle dommene og plottet inn relevant informasjon i boksene i skjemaet 
underveis. 

Når det gjaldt registrering av innvandrer/innvandrerbakgrunn gjorde vi også andre 
bakgrunnssjekker på personene der det var tvil om vedkommende falt inn under 
definisjonen. 

  Vi fulgte opp ikke-rettskraftige dommer og registrerte dommen etter at saken hadde vært 
oppe for lagmannsretten. 

Dommene er ikke standardisert i måten de er skrevet på. Det er derfor varierende hvor mye 
informasjon om bakgrunnsvariabler de inneholder. 

EKSEMPEL PÅ REGISTRERING: 
Slik ser et eksempel på registrering av en sak ut i  «boksene» i våre excel-skjemaer: 

Navn: xxx 

Kjønn: kvinne 

Type vold: slag, trusler, innelåsing mm 

Mot hvem: Barna 

Dom: to år og seks måneder. 

Nasjonalitet: Pakistan, 

 Innvandret fra: Pakistan, 2001 

Antall barn: sønn 11, datter 13, sønn 10 

Tidsrom: 7 år  

Melder: nabo,politi,skole,sfo, b.hage 

Liggetid: ett år  

Hjelpeapparat: b.v. oms overtagelse 3 barn 2012 

Rus: nei 

Voldsutøver: mor 35 

Oppdragervold: verre 

«Fæl vold»: ja 

  



SPISSING AV PROBLEMSTILLING - MÅL: 
Målet for prosjektet var ikke klart definert før etter at vi hadde begynte å samle inn data. 
Etter hvert som vi gikk gjennom dommene og så en overraskende tydelig tendens, begynte 
en mer spesifikk problemstilling å utkrystallisere seg: 

Hvorfor er andelen gjerningspersoner med innvandrerbakgrunn så overveldende stor blant 
dem som blir dømt ved Oslo tingrett? 

Målet vi satte oss for serien ble dermed å klarlegge hva grunnene kan være til dette, få satt 
temaet høyt på dagsorden, skape debatt og samfunnsmessig endring. 

 ETISKE HENSYN 
Å trekke frem nasjonalitet og innvandrerbakgrunn som en viktig indikasjon og 
forklaringsfaktor på vold mot barn, er stigmatiserende for gruppen(e) det gjelder. Vi 
diskuterte mye på forhånd om det er riktig av oss som journalister å legge grunnen for en 
debatt som kan bli både fordomsfull og rasistisk. Også forskere har kviet seg for å gå inn i 
denne problemstillingen. 

 Vi kom til at vi ved å presentere nøkterne fakta og et bredt utvalg av mulige 
forklaringsfaktorer vil kunne kaste lys over et område som mange innen politi og 
hjelpeapparat er opptatt av, men som det har vært tabu å snakke for mye om offentlig. 

Vi var bevisst på å få frem i artiklene at dommene fra Oslo tingrett, med sin høye andel 
innvandrerbefolkning i nedslagsfeltet  (33 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn, 
22 prosent fra Afrika, Asia og Latin-Amerika) ikke er representativ for hele landet. 

En svakhet i materialet vårt er at sosiale bakgrunnsfaktorer som inntekt, yrke og utdanning 
ikke kommer tydelig frem, fordi det bare sporadisk blir tatt med i dommene. Dette er faktorer 
vi vet har sammenheng med vold mot barn, og som kan være en viktig bakenforliggende 
forklaring på volden. 

Men inntrykket vårt fra lesning av dommene var at en del av de voldsdømte lever sosialt 
isolert og i fattigdom og en stor del er NAV-klienter uten fast jobb og inntekt. Noen er 
flyktninger som kommer fra krigs- og kriseområder og andre har kommet til Norge gjennom 
familiegjenforening. 

Vi prøvde å innhente tilleggsdata om gjerningspersonenes inntekt og ansettelsesforhold fra 
ligningen og andre registre uten at dette viste seg å være nyttig til vårt formål. 

En NOVA-rapport har vist at dårlig familieøkonomi, rusproblemer samt minoritetsbakgrunn er 
de tre viktigste forklaringsfaktorene bak vold mot barn. 



Vi ønsket også å drøfte inngående i hvilken grad måten å oppdra barn på og synet på fysisk 
og psykiske avstraffelsesmetoder i barneoppdragelsen (den såkalte «oppdragervolden») kan 
være kulturelt betinget. 

KONKRETE FUNN 
Blant de 89 som var dømt for vold mot barn i 2013, 2014 og 2015 var det bare syv etnisk 
norske voldsutøvere. 

 Nesten ni av ti (85 prosent) gjerningsmenn- og –kvinner har minoritetsbakgrunn fra Asia 
eller Afrika. 

De domfelte var fra 33 land – med andre ord stor spredning, noe vi viste på kart. 

Ett land utmerket seg med desidert flest voldsutøvere, 15 personer av 89  –  nemlig 
Pakistan.  

Gjerningspersoner: 65 menn, 24 kvinner 

Ofrene: 177 barn, 48 kvinner, én mann 

Straffeutmåling: De fleste dømte, 50 av 89, fikk fengselsstraffer som ligger mellom seks 
måneder og to år. 

«Liggetid» for sakene: Hver tredje sak hadde så lang liggetid at gjerningspersonen fikk 
strafferabatt. 

Tidsrom for volden: Bare for ti av sakene pågikk overgrepene under ett år. For halvparten av 
sakene er varigheten på volden mellom ett til fem år. I 18 av sakene pågikk volden mellom 
fem og 10 år.  I alle tre årene var det saker som hadde pågått rundt 20 år. 

Andre instanser: I fire av ti saker har barnevernet vært inne i bildet. Barnehage nevnes som 
bekymringsmeldere i 20 av sakene. I 30 av sakene var det mor selv som anmeldte vold i 
familien. 

PRAKTISK ARBEID 
I motsetning til forrige prosjekt, gikk vi denne gang ikke inn i mange forskjellige 
enkelt-dommer for å beskrive eksempler på hvordan volden mot barn hadde foregått. 

 Vi valgte isteden å gå grundig inn i én av de mest brutale og alvorlige sakene fra perioden 
2013-2015, og fortelle denne historien sett fra barnas perspektiv: En far fra Midt-Østen 
terroriserte kone og flere barn over en årrekke, både i Norge og under opphold i hjemlandet. 

Det tok lang tid før (de nå voksne) barna bestemte seg for å medvirke, møte oss og la seg 
intervjue. Den ene datteren klarte selv å bryte ut av terrorveldet og oppsøke barnevernet. Til 
slutt fikk vi også treffe henne sammen med den andre søsteren som var mest utsatt for vold. 



Begge er traumatisert og sliter med ettervirkninger av årene med fysisk og psykisk vold – 
faren sitter fremdeles fengslet. 

I denne hovedsaken, som ble presentert som førstesideoppslag i avisen (Ni av ti som er 
dømt for vold mot barn, har innvandrerbakgrunn) og over syv sider i lørdagsdelen – fortalte 
vi denne familiens historie og presenterte hovedfunnene i prosjektet. 

Vi hadde en serie artikler klar der vi hadde laget reportasjer og intervjuet folk som jobber tett 
på disse delvis tabubelagte problemstillingene. 

I hovedsaken brukte vi noen sitater fra disse kildene for å få inn en bredde i synspunkter og 
forklaringer på funnene våre helt fra start, for å unngå at debatten skulle ta av i feil retning. 

Interessant nok var innvandrer-representantene selv mer klare på at det er mer vold i 
minoritetsfamilier enn for eksempel forskerne. Disse hadde noe ulike forklaring på funnene, 
men understreket at innvandrerbakgrunn bare er en av mange faktorer. 

Leder for Barnehuset i Oslo oppfordret til at man må tørre å se realitetene: 

-          Volden kan ikke bare forklares med psykososiale eller økonomiske faktorer, sier hun og 
fortsetter: 

– Noe av den er også er kulturrelatert. Vi kan ikke ha det slik at vi unndrar rettssikkerheten 
for en hel gruppe barn fordi vi ikke tør se realitetene. De bør tvert imot være i fokus. 

FIRE SPOR I OPPFØLGINGEN AV 
GRAVEPROSJEKTET: 
Etter at hovedsaken var publisert, fulgte vi fire spor i oppfølgingssakene: 

-          Vi konfronterte innvandrermiljøene/innvandrerstemmer blant samfunnsdebattantene 
om det stemmer at barn i disse miljøene er mer utsatt for vold, og hva de gjør med det.  

-          Kan vårt funn av den høye andelen innvandrerbakgrunn skyldes at hjelpeapparatet og 
politiet har et spesielt fokus på innvandrermiljøer, mens etniske nordmenn går «under 
radaren?»  

-          Bør man ha større forståelse for kulturelt betinget «oppdragervold», eller er det riktig 
medisin å frata minoritetsforeldre som slår, barna – uansett? 

-          Er det mer skjult psykisk vold blant etniske nordmenn, og er denne volden vanskeligere 
å komme til livs?  



ARTIKLER I SERIEN -  DAG FOR DAG. 
(Ikke alle artikler ble publisert på papir. Noen ble trykket i forkortet form. Nedenfor følger 
temaene vi tok opp i artiklene, se vedlegg med spesifisering om hva som ble publisert på 
papir og hva som ble publisert på ap.no.) 

Perioden 4. mars – 22. mars. Artikler publisert nesten daglig 

·         Stortingsrepresentant Abid Raja reagerte sterkt på den høye andelen voldsutøvere med 
innvandrerbakgrunn. Sylo Taraku, generalsekretær i organisasjonen LIM (Likestilling, 
integrering, mangfold) mener også det helt klart er en større aksept i minoritetsmiljøer for 
å slå barn. 

·         Oppfølging av case’ne i hovedsaken: Barnevernet sviktet – alle alarmklokker burde ha 
ringt, sier søstrenes advokat. Barnevernet erkjenner at de kom for sent inn i saken og 
kunne gjort mer. 

·         Statsadvokatene i Oslo kan ikke forklare den sterke overrepresentasjonen  av 
gjerningspersoner med innvandrerbakgrunn.  

·         Politiet på Stovner: reportasje fra morgenmøte. Syv nye familievoldssaker denne uken. 
Påtaleleder sier: - Fru Justitia er blind – loven gjelder likt for alle. Vi har ikke et spesielt 
fokus på å etterforske mot innvandrermiljøer.  

·         Statsråd Solveig Horne (Frp) og Hadia Tajik (Ap): Åpner for å kartlegge vold basert på 
etnisitet. Oppfordrer innvandrermiljøene selv til å «ta ballen».  

·         Voldsforskere: - Vi vet lite om hvorfor så få etnisk norske dømmes for barnevold. Tror 
fokus fra bl a barnevernet er rettet mer mot minoritetsfamilier enn etnisk norske.  

·         Reportasje fra Barnehuset i Oslo – slik foregår et barneavhør. Seks av ti som avhøres 
har annen landbakgrunn enn norsk.  Barnehuslederen: - Vi kan ikke fengsle alle som 
utøver vold mot barna sine. Vi må våge å snakke om kulturrelatert vold mot barn.  

·         Intervju med politidirektør Reidar Humlegård: - Det er totalt uakseptabelt at det i enkelte 
kulturer er mer vanlig og mer akseptert å slå barna.  De som trenger det mest, har sett 
for lite til politiet.  

·         Reportasje fra Oslo krisesenter: Mellom 85 og 90 prosent av kvinnene som søker tilflukt 
her har innvandrerbakgrunn. På dagsenteret er det 50 prosent etnisk norske. Volden 
etnisk norske utsettes for etterlater ikke merker – og er mye vanskeligere å bevise, ifølge 
krisesenter-leder.  

·         Reportasje fra forelesning på studiet Vold i nære relasjoner. Psykolog van der Weele: All 
vold er skadelig, men det er forskjell på vold. Det viktigste er ikke at foreldrene straffes 
strengest mulig, men at barna får hjelp. 



  

·         Politiets Vold mot barn-etterforskning skal granskes og forbedres. Riksadvokaten ber om 
gjennomgang av konkrete saker som skal munne ut i en kvalitetsrapport om hvordan slik 
vold skal etterforskes.  

·         Lederartikkel: Etterlengtet pålegg fra Riksadvokaten.  

·         Ikke en av de 89 sakene i vår gjennomgang gjaldt «bare» psykisk vold – disse sakene 
blir ofte henlagt. (Etnisk norsk) offer for psykisk vold: - Det hadde vært mye lettere om 
han hadde slått. 

 Neste periode med saker (opphold bl a pga terrorangrep i påsken) 

20. april – 10. juni  

·         Ansatte ved flerkulturelt senter : - Innvandrerforeldre måles etter norsk foreldreskap. Å 
være god forelder etter norsk målestokk er ganske annerledes enn i andre kulturer. 
Fysisk grensesetting er vanlig i mange innvandrermiljøer – foreldres omsorg misforstås.  

·         Advokat Humlen: Bedre å dømme folk til veiledning enn fengsel.  Ofte er det til barnas 
beste at foreldrene ikke blir straffet for «oppdragervold», mener han.  

·         Ny NOVA-undersøkelse: Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er fire ganger så 
utsatt for grov vold fra mor som norske. 

  

Serien første også til flere debattinnlegg: 

Usman Rana: Vold mot minoritetsbarn er ikke et muslimsk problem 

Kari Vogt: Koranen gir ikke klarsignal til vold mot kone og barn. 

Anonym: Rotnorsk vold mot barn. 

Anonym: Det er typisk norsk ikke å avdekke familievold blant etnisk norske. 

Elisabeth Gording Stang: Vi bør være varsomme med å anse bruk av vold i oppdragelse 
som noe fremmedkulturelt.  

KONSEKVENSER 
Å dokumentere at så mange som ni av ti dømte for familievold i Oslo har 
innvandrerbakgrunn, førte til større åpenhet om et tabubelagt tema, og satte i gang en 
diskusjon rundt kulturrelatert vold. 

Representanter for ledelsen i politi og rettsvesen gikk i seg selv og innrømmet enda 
tydeligere enn før at man svikter barna generelt og innvandrerbarn spesielt når det gjelder å 



avdekke og etterforske familievold. Det ble gitt klar beskjed nedover i rekkene om at denne 
type kriminalitet må tas mer alvorlig enn tidligere. 

- Barna er de mest sårbare og svakeste, og trenger politiet mest av alle, som politidirektør 
Humlegård uttrykte det. 

Vi mener også at vårt prosjekt var viktig for beslutningen Riksadvokaten tok om å 
gjennomgå politiets etterforskning på feltet vold i nære relasjoner. Dette skal munne ut i en 
nasjonal plan for hvordan slike saker der barn ofte er blant ofrene skal behandles. 

Regjeringen utarbeidet Opptrappingsplanen om vold i nære relasjoner på oppdrag fra 
Stortinget. Den er til behandling i Justiskomiteen nå. 

Saksordfører Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier: 

«Slike tall er derfor nyttige ettersom det da er fakta som kommer frem og ikke fordommer. 
Jeg opplever at det er fokus på temaet, og jeg etterspør ofte informasjon om dette når jeg 
besøker barnehus, barnevern eller politi - oppslagene deres gjorde meg nok mer 
oppmerksom på dette. Samtidig er det ikke mye fokus på det i media ellers. Dette er noe vi 
drøfter i komiteen nå.» 

Nå, ti måneder etter publisering av prosjektet, sier barne- og likestillingsminister 
Solveig Horne at vi trenger flere tydelige stemmer som er kompromissløse mot vold i 
oppdragelsen, og at flere innvandrerorganisasjonene godt kunne gjort mer. 

Hun påpeker at det er en utfordring å framskaffe tilstrekkelig og god kunnskap om vold og 
overgrep. Dette gjelder blant annet omfanget av vold i innvandrerbefolkningen. 

«Det er utfordringer knyttet til å forske på grupper som utgjør en liten andel av 
befolkningen», svarer hun i en mail til Aftenposten på spørsmål om det er gjort noe for å lage 
statistikk om vold mot barn som er knyttet til etnisitet. 

Regjeringen har som mål å sette i gang en omfangsundersøkelse om vold mot barn – 
der vil landbakgrunn være viktig.  Hun påpeker at flere tiltak i opptrappingsplanen er knyttet 
til dette temaet. 

 AVSLUTNING 
Vi har registrert flere interessante data i prosjektet enn vi har rukket å telle opp, analysere og 
skrive artikler om. Det gjelder for eksempel straffens lengde i dommene i forhold til type vold 
som er begått. Vi ønsker å se nærmere på utvikling over tid for flere av de ulike kriteriene i 
løpet av de tre årene vi har registrert data. 

Det vil også være interessant å belyse hvor mange barn som ifølge tiltalen «bare» har vært 
vitne til vold, men ikke vært direkte utsatt for fysisk vold selv. I økende grad tas dette med 
som egne tiltalepunkter når barn utsettes for den psykiske volden det er å høre, se eller få 
vite om at en av sine nærmeste blir slått og mishandlet. 



Vi planlegger en videre oppfølging av prosjektet og ønsker også å registrere dommer avsagt 
i 2016. 

Vil vi se en endring i typen familievold-lovbrudd som kommer opp for retten, i takt med en 
økende aksept for at vold mot barn skal slås hardt ned på? 

Vil andelen gjerningspersoner med innvandrerbakgrunn i Oslo fortsette å være like høyt eller 
gå prosentvis tilbake - og hva skyldes det i så fall? 

Høsten 2016 var det hele tre alvorlige saker om grov vold mot spedbarn oppe for Oslo 
tingrett. Vi laget en større A-magasinsak om «Jakob», seks uker, der helsesøster reagerte 
på blåmerker og sykehuset avdekket 19 ribbensbrudd. 

Bare ett av foreldreparene i disse tre sakene hadde innvandrerbakgrunn. Dét understreker at 
det er viktig ikke å bli «fargeblind» i omtalen av familievoldssakene. 

   



Vedlegg 1 

Definisjoner – paragraf 

  

Definisjonen vi brukte på innvandrer/innvandrerbakgrunn er den samme som SSB bruker (se 
vedlegg). 

Innvandrere: Aftenposten bruker SSBs definisjon. Innvandrere er personer født i utlandet av 
to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og 
fire utenlandsfødte besteforeldre. 

Innvandrerbakgrunn: Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre 

Familievoldparagrafen 219 

§ 219 var i den tidligere straffeloven bestemmelsen som regulerer familievold. Bestemmelsen rammer den som ved å 

true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenker, grovt eller gjentatt mishandler 

en nærstående. 

I den nye straffeloven som trådte i kraft har paragrafen fått nye numre: 282 og 283. 

  

Høyesterett fastslo i en dom i 2010 at barn som indirekte utsettes for vold ved at de ser, hører eller får vite at en av 
deres nærmeste utsettes for vold, blir krenket og dermed omfattes av familievoldparagrafen. 

  



Vedlegg 2 

Vold mot barn II - Ni av ti har innvandrerbakgrunn 

  

Lenker til artikler på ap.no 

(papirartiklene er i eget vedlegg som pdf’er) 

 04.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/amagasinet/--Han-sa-alltid-at-han-elsket-oss-nar-han-slo-Si-at-du
-elsker-pappa-60114b.html 

04.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Reagerer-sterkt-pa-den-hoye-andelen-voldsutovere-med-in
nvandrerbakgrunn-14791b.html 

Papiravis 05.03.2016 Helg: Ni av ti som er dømt for vold mot barn, har innvandrerbakgrunn 

04.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Sostrenes-advokat---Alle-alarmklokker-burde-ha-ringt-1478
0b.html  

Denne saken sto på trykk som sidesak i papiravis 08.03.2016 Alle alarmklokker burde ha 
ringt (Hovedsaken er: - Kan ikke fengsle alle som utøver vold mot barna sine – som var på 
nett 7.3.2016) 

* 

05.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Statsadvokatene-i-Oslo---Kan-ikke-forklare-sterk-overrepre
sentasjon-14687b.html 

05.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Det-er-torsdag-Syv-nye-saker-om-vold-mot-barn-har-havne
t-pa-Stovner-politiets-bord-i-lopet-av-uken-14711b.html 

Papiravis 06.03.2016 Reportasje fra Stovner-politiet. 

* 

06.03.2016 
http://www.aftenposten.no/norge/Voldsforskere-vet-lite-om-hvorfor-sa-fa-etnisk-norske-dom
mes-for-barnevold-14614b.html 
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06.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Horne-og-Tajik-Apner-for-a-kartlegge-vold-basert-pa-etnisit
et-14629b.html 

Papiravis 07.03.2016 Åpner for kartlegging av vold basert på etnisitet + Voldsforskere vet lite 
om hvorfor så få….. 

* 

07.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/-Vi-kan-ikke-fengsle-alle-som-utover-vold-mot-ungene-sine-
24782b.html 

Papiravis 08.03.2016 - Kan ikke fengsle alle som utøver vold mot barna side + Alle 
alarmklokker burde ha ringt 

* 

08.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Politidirektoren---De-som-trenger-politiet-mest_-har-sett-for
-lite-til-politiet-24948b.html 

08.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Usman-Rana-Vold-mot-minoritetsbarn-er-ikke-muslimsk-pr
oblem-24689b.html 

Papiravis 09.03.2016 Intervju med Politidirektør Odd Reidar Humlegård + - Vold mot barn 
ikke et muslimsk problem. 

* 

10.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Krisesenterleder-Volden-fra-etnisk-norske-kan-vare-mye-va
nskeligere-a-bevise-47801b.html 

Papiravis 12.03.2016 Krisesenteret: Volden etnisk norske utsettes for, etterlater ikke merker 

10.03.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/--Koranen-gir-ikke-klarsignal-til-vold-mot-kone-og-barn-476
57b.html 

Intervju med Kari Vogt – finner det ikke i papiravisa. 

* 

13. mars 2016 
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-typisk-norsk-ikke-a-avdekke-familievold-bl
ant-etnisk-norske-56739b.html 
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Papiravis 14.03.2016 Rotnorsk vold mot barn. Debattinnlegg – Anonymt 

* 

18. mars: 
http://www.aftenposten.no/norge/Politiets-vold-mot-barn-etterforskning-skal-granskes-56395
b.html 

Papiravis 19.03.2016 Riksadvokaten: Skal gjennomgå politiets etterforskning 

19. mars Leder: 
http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Etterlengtet-palegg-fra-Riksad
vokaten-56183b.html 

Papiravis 20.03.2016 Leder Etterlengtet pålegg fra Riksadvokaten 

* 

21. mars 
http://www.aftenposten.no/norge/Offer-for-psykisk-vold----Det-hadde-vart-mye-lettere-om-ha
n-hadde-slatt-55894b.html 

Papiravis 22.03.2016 – Det hadde vært mye lettere om han hadde slått + Etterlyser 
kunnskap + Politijurist: Vi må bli tøffere 

01.04.2016 
http://www.aftenposten.no/norge/Hver-tredje-som-dommes-for-barnevold_-far-strafferabatt-5
5049b.html?spid_rel=2 Intervju med Riksadvokaten, som mener flere av familievoldssakene 
bør etterforskes raskere.: I hver tredje sak får gjerningspersonen strafferabatt på grunn av 
lang liggetid. 

Papiravis 03.04.2016 Hver tredje som dømmes for barnevold, får strafferabatt. 

  

22.04.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/--All-vold-er-skadelig_-men-det-er-forskjell-pa-vold-57978b.
html 

Papiravis 14.03.2016 Psykolog Judith van der Weeles forelesning vold mot barn. 

* 

27.04.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Ansatte-ved-flerkulturelt-senter---Innvandrerforeldre-males-
etter-norsk-foreldreskap-58415b.html 

Papiravis 28.04.2016 – Innvandrerforeldre måles etter norsk foreldreskap 
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* 

20.04.2016: 
http://www.aftenposten.no/norge/Advokat----Bedre-a-domme-foreldre-til-kurs-enn-fengsel-58
716b.html 

Papiravis 29.04.2016 Advokat Arild Humlen: – Bedre å dømme foreldre til veiledning enn 
fengsel 

  

01.05.2016: 
http://www.aftenposten.no/osloby/--Vi-ma-ta-tak-i-tabukulturen-sammen-58997b.html 

Papiravis 02.05.2016 #MåVite Intervju med Inga Marte Thorkildsen 

10.05.2016 Kronikk 
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Vi-bor-vare-varsomme-med-a-anse-bruk-av-vol
d-i-oppdragelse-som-noe-fremmedkulturelt--Elisabeth-Gording-Stang-61999b.html 

  

10.06.2016 
http://www.aftenposten.no/norge/Barn-med-ikke-vestlig-innvandrerbakgrunn-er-fire-ganger-s
a-utsatt-for-grov-vold-fra-mor---men-det-var-enda-verre-for-286082b.html 

Papiravis 11.06.2016 Innvandrerungdom mer utsatt for vold. 
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