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– Jo lavere familie
inntekten er, desto tyde
ligere blir symptomene, 
sier forsker og psykolog 
Tormod Bøe. 
HILDE HEIAN 
hilde.heian@bt.no
foto MARITA AAREKOL

Unge som har vokst opp i fami
lier med lav inntekt i Hordaland 
har flere psykiske vansker enn 
dem som aldri har vært i nær
heten av fattigdomsgrensen. 

– Forskjellene er så store at 
de ikke skyldes tilfeldigheter. Vi 
finner dette mønsteret på tvers 
av alle vanlige symptomer på 
psykiske problemer i barne og 
ungdomsalderen, sier Tormod 
Bøe.

Sporer hver enkelt
– Vi har koblet studien (se fakta) 
til utdanningsregisteret og data 
fra Statistisk sentralbyrå, som 
inneholder inntektsstatistikk 
tilbake til 2004. Vi sporer hver 
enkelt som har sagt at det er 
greit. Hvis inntekten er 60  
prosent av medianinntekten 
eller under, blir de plassert i 
gruppen for fattigdom. Da har 
de såpass lav inntekt at de vil 
ha problemer med å henge 
med på ting som mange andre i 
sam funnet gjør. Det gjelder 10,3 
prosent av norske barn, forteller 
Bøe. 

Ungdommene har fylt ut 
et spørreskjema som innehol
der kjennetegn på ulike typer  
psykologiske problemer som 
angst, depresjon, atferdsproble
mer og problemer med venner.

– Dette handler ikke om 
diagnoser, men symptomer på 
psykiske vansker. Det er ingen 
av ungdommene vi kan si har en 
diagnose basert på vår studie. 
Og det er mye som kan påvirke 
psykisk helse i sterkere grad enn 
økonomi, sier Tormod Bøe.

Forskerne har også vurdert 
det å ha stressende, belastende 
livshendelser og negative  
erfaringer sammen med å ha lav 
sosioøkonomisk status. 

Vanskelige opplevelser
– Vi så at disse familiene har 
flere opplevelser av ting som 
er vanskelige. Det kan være  
arbeidsledighet eller misnøye 
med boligen. De opplever  
negative ting oftere. Det kom
mer mange forslag om å gjøre 
noe for disse familiene, men det 
å gi et grønt kort til kulturelle 
aktiviteter er bare en bitte liten 
del av familiens liv og det den 
strever med. Det er ingen som 
ser hele bildet, slår Bøe fast. 

Han sier at foreldre ofte  
strever med å orientere seg i de 
ulike systemene. Først må de gå 
for å få hjelp til seg selv, så må de 
gå på vegne av barna sine. 

– Med et så høyt velstands
nivå som i Norge, er det ikke 
nødvendigvis inntekten i seg 
selv som er viktig. Opplevelsen 
av å ha dårlig økonomi er ster
kere forbundet med psykiske 
problemer enn faktisk å ha lav 
inntekt, sier forskeren. Han 
understreker at det er viktig å 
undersøke konsekvensene av 
sosial ulikhet i Norge.

– Hva mener du bør gjøres?
– Man må antakelig gjøre ting 

på veldig mange områder for 
at det skal hjelpe. Tjenestene 
må koordineres for å treffe  
familienes utfordringer. Det må 
vi ta hensyn til når vi utformer 
tjenester og gode hjelpetiltak, 
sier Tormod Bøe. 

På Robin Hood Huset i  
Bergen kjenner daglig leder Mar
cos Amano og leder for barne
aktivitetene, Hege Wagtskjold 
Eriksen, godt til problemene 
vanskeligstilte barnefamilier 
sliter med. Hver fredag etter
middag har de  gratis kafé og 
om lørdagene er det faste akti

vitetstilbud. Slik er det også i 
skoleferiene.

– Vi kan gi foreldrene et 
pusterom og gode opplevelser 
sammen med barna. Det tror 
jeg er ganske mye verdt. Alle 
foreldre ønsker å gi barna sine 
alt. Vi møter mange bekymrede 
og slitne foreldre, sier Eriksen. 

– Gode minner
– Sitter det langt inne for folk å 
oppsøke Robin Hood Huset?

– Jeg tror det sitter altfor langt 
inne. Det er et stigma knyttet til 
det å ha dårlig råd. Men det vi 
synes er viktig, er å tilrettelegge 
for at foreldre og barn sammen 
kan få oppleve ting, slik at barna 
får gode minner og positive 
opplevelser sammen med forel
drene, sier Marcos Amano.

– Hvor mange fattige barn er 
det i Bergen?

– Ifølge statistikken er det 
ca. 5000. I fjor hadde vi kontakt 
med 270 barn. Det er mange 
som sliter med å få endene til 
å møtes. Bosituasjonen er noe 
av det som skremmer meg. 
Jeg husker gleden i ansiktet til 
ungdomsskolejenten som fikk 
eget rom etter å ha bodd på et 12 
kvadratmeter stort rom sammen 
med foreldrene i fem år, sier 
Amano.  

– Hva mener du kan gjøres for 
de vanskeligstilte familiene?

– Det er så mulig å gjøre noe 
med dette! Bare det å indeks
regulere barnetrygden ville ha 
løftet enormt mange familier ut 
av fattigdom. Det er et spørsmål 
om politiske prioriteringer, sier 
han. 

Forsker: Ungdom 
fra fattige familier 
har flest psykiske 
problemer

ØKER: – Vi ser at andelen fattige barn øker,        det vil medføre at andelen barn som har psykiske vansker også vil øke, sier psykolog og forsker Tormod Bøe.

FAKTA

Studien

n Sammen med forsker-
kolleger ved Regionalt 
kunnskapssenter for barn 
og unge ved Uni Helse har 
forsker og psykolog Tormod 
Bøe undersøkt hvordan det 
påvirker norske ungdom-
mer å vokse opp i relativ 
fattigdom. 
n Utgangspunktet er ung@
hordalandstudien som ble 
gjennomført i 2012 blant 
alle 16- til 19-åringer som da 
gikk på skole i Hordaland. 
Elevene samtykket til at 
forskerne kunne koble infor-
masjonen deres til register-
baserte opplysninger. 

PUSTEROM: Hege Wagtskjold Eriksen og Marcos Amano møter ofte 
fortvilte foreldre på Robin Hood Huset.

Vurderer 
salg av 
hasj og 
LSD
Sosialbyråd Erlend 
Horn (V) er en av 
politikerne bak et 
forslag om rusreform 
som skal behandles 
på landsmøtet.

STINE BARSTAD 
stine.barstad@aftenposten.no

Forslaget 
får støtte fra 
statssekre
tær Sveinung 
Rotevatn i 
Justisdepar
tementet.

– Flere 
rusmidler, som cannabis 
og LSD, er mindre skade
lige enn alkohol. Vi mener 
at en del av de rusmidlene 
som i dag er forbudt, må 
reguleres på en annen 
måte og vil vurdere salg i 
kontrollerte former, sier 
leder i Unge Venstre, Son
dre Hansmark til Aften
posten.

Får han det som han 
vil under helgens lands
møte, åpner partiet for 
å flytte salget av hasj og 
marihuana fra gaten på 
Grønland inn i ryddige 
butikklokaler.

Egne utsalgssteder
Sammen med partiets 
helsepolitiske talsmann 
CarlErik Grimstad og 
sosialbyråd i Bergen,  
Erlend Horn, foreslår han 
å «klassifisere rusmidler 
etter skadepotensial og 
regulere tilgangen til dem 
deretter».

De vil også «vurdere 
egne utsalgssteder for 
«rusmidler med lavt 
skade potensial».

I praksis betyr forslaget 
å tillate salg av bruker doser 
av stoffer som canna bis, 
khat og muligens LSD.

Ta kontroll på markedet
Regjeringen har nylig  
satt ned et utvalg som  
skal forberede en rus
reform som blant annet 
skal se på løsninger for 
å behandle i stedet for å 
straffe personer som tas 
for bruk og besittelse av 
narkotika.

Sentralstyremedlem 
og statssekretær i Justis
departementet, Sveinung 
Rotevatn, leder redak
sjonskomiteen, og støtter 
forslaget.

– Rusreformen vil sørge 
for at vi slutter å putte 
narkomane i fengsel, men 
den tar seg ikke av et annet 
problem – et stort, svart 
marked med kyniske kri
minelle og farlige stoffer 
med ukjent innhold. Da 
må vi se på løsninger også 
der, sier han.

Erlend Horn
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Trønderpolitiet 
avslørte bergenser 
under opprulling av 
pedofilt nettverk 

– Jeg begynte å snakke 
om vanlig sex, så ballet 
det bare på seg, sa  
mannen i Bergen ting-
rett mandag.
MARIANNE.NILSEN
marianne.nilsen@bt.no 

Den enslige bergenseren i 
50-årene ble pågrepet i slut-
ten av september i fjor.

Mannen kom i søkelyset 
da politiet i Trøndelag av-
slørte et pedofilt nettverk 
gjennom «Operasjon Duck». 
Bergenseren chattet med 
en familiefar som var under  
etterforskning.

Erkjente straffskyld
Fra mai 2015 til juni 2016 
chattet de om overgrep mot 
barn og delte overgreps-
bilder.

Mandag måtte mannen 
møte i Bergen tingrett, tiltalt 
for blant annet ulovlige chat-
ter med 34 brukere på nett 
fra mai 2015 til september 
2016. Over 14 av mennene er 
identifisert.

Mannen erkjente straff-
skyld for samtlige forhold.

 – Jeg begynte å snakke 
om vanlig sex, så ballet det 
bare på seg, sa mannen.

– Sluppet oss løs 
Bergenseren fortalte at han 
bor alene og at han hadde 
mye ledig tid som han brukte 
på internett, og til å chatte 
med voksne menn.

– Det ble etter hvert snakk 
om yngre jenter, hva vi 
skulle gjøre med dem, og at 
vi skulle ha seksuell omgang 
med dem. Vi har dessverre 
sluppet oss veldig løs i chatt-
ene, men for meg var det kun 
fantasi, sa han.

Politiadvokat Elisabeth 

Bru brukte store deler av 
dagen til å gå detaljert gjen-
nom chattene. Der ble det 
blant annet beskrevet seksu-
elle overgrep mot unge jen-
ter, samt overgrep mot døtre 
til menn tiltalte chattet med.

I en av chattene skal til-
talte ha skrevet at han ønsket 
å voldta en av døtrene.

– Jeg er dum i hodet
– Hvorfor skrev du at du 
kunne tenke deg å voldta 
henne?, spurte Bru.

– Jeg gjorde det fordi jeg 
er dum i hodet. Det er lite 
smart å skrive sånne ting. 
Jeg hadde aldri gjort det i 
virkeligheten, svarte han.

Tiltalte ba flere ganger om 
å få tilsendt bilder av døtre 
og trusene deres. I retten 
ble det også vist bilder som 
ble delt mellom tiltalte og 
menn ene.

– Jeg delte bilder for at vi 
kunne se på dem sammen 
og prate om seksuelle ting. 
Og for å få dem i stemning, 
når vi så på hverandre via 
kamera, sa tiltalte.

Over 80.000 bilder
Mannen står også tiltalt 
for oppbevaring av 87.656 
bilder og 665 filmer som 
blant annet fremstiller barn 
i seksuelle situasjoner med 
voksne, og barn i seksuelle 
posisjoner med barn.

Ifølge tiltalen stammer 
bildene helt tilbake til 2001.

 – Jeg har søkt på «young» 
og «teen» og sånn, og så lastet 
det ned. Jeg har vært så dum 
og bare fylt på og fylt på. 
Det har vært en dårlig måte 
å tilbringe tiden min på. Og 
jeg er glad det ble oppdaget, 
sa mannen.

Det er satt av tre dager til 
saken i Bergen tingrett.

I RETTEN: Det er politiadvokat Elisabeth Bru som skal føre 
saken mot mannen i Bergen tingrett.   FOTO: MARIANNE NILSEN 

Aktor anker drapsfrifinnelser 
OSLO: Påtalemyndigheten vil ha ny rettslig behandling av 
drapspunktene i tiltalen mot Metkel Betew og Lars Harnes. 
– Vi mener det er bevismessig dekning for at de skal domfel-
les, både for drapsforbund, drapsforsøk og medvirkning til 
drapsforsøk, sier statsadvokat Alvar Randa til TV 2. Påtale-
myndigheten mener Harnes var hyret av Betew for å ta livet 
av Imran Saber da han ble pågrepet i garasjebygget ved der 
Saber bor.  NTB


