
Akhenaton de Leon, leder i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

(OMOD), tror menn med minoritetsbakgrunn har et dårlig utgangspunkt i møte

med familievernkontoret. Pakshan Ahmadi, ressursperson i det kurdiske miljøet,

mener hjelpeapparatet beskytter likestillingen. Foto: Luca Kleve-Ruud
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Innvandrere sliter med familiemekling

Mange minoriteter sliter i møte med familievernkontorene. Særlig menn føler seg misforstått

og oversett i møtet med familierådgivere.
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Menn med minoritetsbakgrunn er

misfornøyd etter møtet med

familievernkontoret, viser en ny

rapport fra Norsk Institutt for

forskning om oppvekst, aldring og

velferd (NOVA).

– Når Ali, far fra Kurdistan, skal møte

Kari, mekler fra Stovner, blir det nesten

absurd, sier Akhenaton de Leon, leder

av Organisasjonen Mot Offentlig

Diskriminering.

Han har ofte møtt menn som kan

bekrefte inntrykket fra den nye

forskningsrapporten: Mekling senker

sjelden konfliktnivået i

minoritetsfamilier i oppløsning.

– Mannen taper

Forsker Gro Saltnes Lopez sier at mennene ofte føler de sitter igjen som tapere. Hun har

dybdeintervjuet 34 personer med minoritetsbakgrunn om deres erfaringer fra familievernkontoret.

– De opplever at kvinnene får mer støtte og forståelse på familievernkontoret, og i møtet med norsk

offentlighet generelt, sier Lopez.

Akhenaton de Leon mener familievernkontorene mangler ansatte med en annen bakgrunn enn den

etnisk norske. Dette bekrefter en ringerunde Dagsavisen har gjort til fem av Oslos seks

familievernkontor.

de Leon mener at tanken i det norske samfunnet er at barna har det best hos moren, inntil det

motsatte er bevist.

Pakshan Ahmadi stoler derimot på at saksbehandlerne ikke forskjellsbehandler. Hun jobber som

ressursperson i det kurdiske miljøet i Oslo. I regi av Regnbueprosjektet ved Sentrum

familievernkontor har hun i tre år snakket om familieproblemer før de blir så store at de ender i

skilsmisse.



skilsmisse.

– Hjelpeapparatet beskytter likestillingen. Ikke alle menn godtar det, mener Ahmadi.

– Alle minoritetsmenn er ikke slik. Når Norge er et likestilt samfunn, må det også gjelde fars rett til 

å være sammen med eget barn, svarer de Leon.

– Kontakt miljøet

Ahmadi mener at forebyggende frivillig arbeid, som Regnbueprosjektet, nytter, til tross for at det er

vanskelig. Men det må støttes økonomisk og være permanent.

Ahmadi tror mange med minoritetsbakgrunn har med seg dårlige erfaringer i møte med

myndighetene i sitt tidligere hjemland. Noen stoler ikke på meklerne.

Mange dekker også over problemene til de vokser seg for store. Det kan være tabubelagt å oppsøke

hjelp.

– Når jeg snakker med kvinner om familiekonflikter, så sier de at jeg ikke må fortelle det videre. Det

er flaut. Da er det lettere å gå til en eldre mann eller kvinne for å få råd, det er mer godkjent, sier

Ahmadi.
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