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å snakke
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Tror på 
enighet om 
grønnere 
budsjett
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ANMELDELSE • SIDE 24

Bjørks Tinder-flørt
Bjørk er tilbake med musikk hun 
mener er inspirert av datingtjenesten 
Tinder. Sjarmerende er det i hvert fall.
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KOMMENTAR  
• SIDE 4–5

ASL AK SIR A MYHRE
I overgangen 

mellom barne- og 
ungdomsidrett har 
jeg oppdaga  
hvor syk  
fotballen er.

SAMFUNN • SIDE 8–9

RYK K ER INN

Vil stoppe
volden i
barnehagen

Ståle 
Sørensen, 
MDG-leder.

Skuespillerne  
Vivian Hein og  

Porfirio Gutierrez og 
Boj, styrt av  

Gaute Skjegstad.

Denne uka har stykket «Sinna Mann», 
der en pappa er voldelig, blitt vist for 
1.000 elever fra Konnerud, Aronsløkka, 
Åssiden og Åskollen. Ved samtlige skoler 
har elever tatt kontakt med lærere eller 
helsesøster for å fortelle om noe de 
synes er vanskelig, forteller Beate 
Husøy, leder for skolehelsetjenesten  
i Drammen. DRAMMEN • SIDE 12–13

Hvert 5. barn opplever vold i hjemmet 
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OPPVEKST: 
«Sinna Mann» har 
fått mange barn til 
å tørre å fortelle om 
vold og misbruk. 
Denne uka har 
nesten 1.000 elever 
i Drammen sett 
teaterstykket.

 ■ PERNILLE VESTENGEN

– Måtte pappaen i fengsel, spør 
en gutt lavt. 

Sammen med rundt 150 andre 
elever fra Aronsløkka og 
Åssiden skole har han nylig 
overvært Égal teaters forestil-
ling basert på Gro Dahles bok 
«Sinna mann». 

Det handler om fem-seks år 
gamle Boj, den snille men redde 
moren hans – og den til tider 
rasende og voldelige faren hans. 
Når pappa bli sint slår han 
mamma, og Boj lurer på om det 
kanskje skyldes noe han har 
gjort. 

Heldigvis er skuespiller Por-
firio Gutierrez mye mindre 
skummel enn rollen han spiller, 
og under samtalen med elevene 
etter forestillingen forteller han 
hvor vanlig det er at barn, som 
utsettes for vold eller er vitner 
til vold, tenker at det er deres 
skyld. Og hvor utrolig vanskelig 
det er å overbevise dem om at 
dette faktisk er feil. 

I panelet på scenen, som 
besvarer alle spørsmål i forbin-
delse med teaterstykket, har 
den engasjerte skuespilleren 
med seg helsesøstrene for 
Åssiden skole og Aronsløkka 
skole, henholdsvis Hilde Røren 
Holmen og June Green Kop-
stad, avdelingsleder på Åssiden 
Mette M. Andersen, Tenna 
Holm fra Barnevernet og Erlend 
Madsen i politiet – samt skue-
spillerkollegaene Vivian Hein 
(moren) og Gaute Skjegstad 
(som styrer Boj-
dukken). 

Ikke farlig
Flere av elevene 
lurer på hva 
som egentlig 
skjedde med 
pappaen. De så 
jo at Boj var veldig glad i pappa, 
selv om han kunne bli altfor sint 
innimellom.  

Kanskje kjenner noen av dem 
seg igjen i det de har sett på 
scenen, og sonderer konsekven-
sene av å fortelle om det til 
noen. 

I stykket tar Boj mot til seg og 
skriver et brev til kongen – der 
han spør om det er hans skyld at 

faren slår moren. 
Kongen skriver til-
bake at det på ingen 
måte er Bojs feil – og 
at faren må komme  
og bo hos ham på 
slottet en stund. 

– Heldigvis er det 
mye man kan prøve 

før noen må i fengsel. Denne 
faren må sikkert bo et annet 
sted en stund, mens han får 
hjelp til å kontrollere sinnet 
sitt. Kanskje hadde han selv en 
sinna pappa – og vet ikke helt 
hva annet han kan være, sier 
Gutierrez. 

 Erlend Madsen bekrefter at 
det å putte noen i fengsel bare 
er siste utvei, og heller ikke noe 
politiet har lyst til å gjøre. 

Tenna Holm i Barnevernet 
forteller at de snakker med 
mange barn om slike ting som 
at noen i familien slår, og at det 
er mye de kan bidra med for at 
familiene skal få det bedre. 

Det kommer mange spørsmål 
fra salen. Noen er relevante for 
saken, andre ikke. Poenget er at 
de elevene som opplever vonde 
ting hjemme skal oppleve at det 
er trygt å snakke om slike ting.

Varsler ikke foreldrene
– Det er veldig fint at også 
politiet og barnevernet er med 

på dette samarbeidet, og får 
vist at det heller ikke er farlig 
å snakke med dem. I løpet av 
uka har «Sinna Mann» blitt 
vist for nesten 1.000 elever fra 
Konnerud, Aronsløkka, 
Åssiden og Åskollen, og ved 
samtlige skoler har elever tatt 
kontakt med lærere eller helse-
søster for å fortelle om noe de 
synes er vanskelig. Vi er glade 
for at vi på denne måten når så 
mange, sier leder for skolehel-
setjenesten i Drammen Beate 
Husøy. 

Hun sier det nok vil dukke opp 
flere tilfeller i dagene framover, 
og at man derfor ikke har den 
fulle oversikten ennå. 

– For øvrig har ikke forel-

drene blitt varslet på forhånd 
om at barna skulle få se denne 
forestillingen, men de vil få et 
brev i etterkant. Dette gjør vi 
for å unngå at noen skal holde 
barna hjemme den aktuelle 
dagen. 

Husøy forklarer at man følger 
samme prinsipp angående hel-
sesøstrenes opplesing av boka 
«Har du en hemmelighet?», 
som også lærer barn at enkelte 
hemmeligheter bør fortelles til 
en voksen. Her får foreldrene 
bare vite at boka blir lest i løpet 
av førsteklasse. 

Satsingsområde
Ifølge tall fra Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet blir hver 

Det man ikke får snakke om 

VIKTIG: Vivian Hein, skuespiller og leder for égal teater, innrømmer at det kan føles tungt iblant, å spille i et stykke som «Sinna Mann» – i mange   mange år. – Dette er jo så viktig, så jeg får 
heller bare passe på å spille litt Kardemomme by innimellom, sier hun. På scenen er også Porfirio Gutierrez (faren) og Gaute Skjegstad (bak Boj). 

# DRAMMEN TIPS OSS: 

  tipsfremtiden@ 

dagsavisen.no

  22 99 81 06
www.dagsavisenfremtiden.no

ABONNEMENT: 22 99 80 50  SENTRALBORD: 22 99 80 00  ANNONSE: 22 99 80 20

Pasienter ved indremedisinsk 
avdeling på Drammen sykehus 
har opplevd å måtte gå på do med 
åpne dører foran medpasienter. 
– Jeg følte det som jeg var på et 
sykehus i et land uten den forven-
tede norske standarden, sier en 
pasient til Byavisa Drammen. 
Avdelingssjef Einar Husebye 
beklager hendelsene.

Åpen dodør

Vi ønsker 
å gi barna  
et språk. 

Beate Husøy
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20. person utsatt for alvorlig 
fysisk vold fra foreldrene sine før 
de fyller 18. Mer enn en av fem 
barn utsettes for mindre alvorlig 
fysisk vold fra foreldrene sine, 
mens nesten en av 10 har vært 
vitne til vold mellom foreldrene. 

Mange forteller aldri noen 
andre om hva som foregår 
innenfor hjemmets fire vegger.

– Å avdekke vold og overgrep 
er nå et nasjonalt satsingsom-
råde. Vi ønsker å gi barna et 
språk og vise at de ikke er illo-
jale mot foreldrene, selv om de 
varsler helsesøster eller en lærer. 
De voksne kan også trenge hjelp. 
Her tror jeg denne forestillingen 
kan bidra med mye, sier Husøy.  

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 ■ Gro Dahle skrev boka 
«Sinna Mann» på oppford-
ring av familierådgiver 
Øivind Aschjem. Svein 
Nyhus har illustrert boken, 
som ble kåret «Beste 
bilde bok» i 2003. 

 ■ I 2009 lagde Anita Killi 
animasjonsfilmen «Sinna 
Mann» basert på boken.

 ■ Sceneversjonen, laget av 
égal teater, var i 2008 en 
del av Forum for barne-
konvensjonens landsdek-
kende kampanje for å rette 
oppmerksomhet mot fami-
lievold. Med støtte fra bl.a. 

Røde Kors og Redd Barna, 
har de turnert landet rundt 
med forestillingen. 

 ■ Budskapet i boka, 
filmen og teaterstykket er 
at vold ikke er lov, verken 
mot voksne eller barn – og 
at man må si det til noen, 
selv når foreldrene sier det 
må holdes helt hemmelig.

 ■ «Sinna Mann er et 
teaterstykke som gir 
stemme til avmakten, 
volden, håpet og red-
ningen», har Øivind 
Aschjem sagt om fore-
stillingen. 

 N SINNA MANN

Det man ikke får snakke om 

VIKTIG: Vivian Hein, skuespiller og leder for égal teater, innrømmer at det kan føles tungt iblant, å spille i et stykke som «Sinna Mann» – i mange   mange år. – Dette er jo så viktig, så jeg får 
heller bare passe på å spille litt Kardemomme by innimellom, sier hun. På scenen er også Porfirio Gutierrez (faren) og Gaute Skjegstad (bak Boj). ALLE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

FRED: Når faren i stykket må reise fra familien, får Boj og 
mamma endelig fred. Hvor faren drar blir ikke besvart. 

NÅR MANGE: Beate Husøy, leder for skolehelsetjenesten i 
Drammen, er glad de fikk vist «Sinna Mann» til mange elever, og 
at flere her fortalt om vansker i familien- så de kan få hjelp.

LIER: 18-åringen Aryan 
Tari fra Lier står med 7,5 
poeng etter at ni av elleve 
runder er unnagjort i junior-
sjakk-VM i italienske 
Tarvisio. Onsdag ble det 
remis da han spilte mot den 
indiske sjakkyndlingen 
Rameshbabu «Pragg» 
Praggnanandhaa (12). 

Russeren Kirill Alekse enko, 
som Tari slo tidligere i tur-
neringen, har også 7,5 poeng. 
Regjerende verdensmester 
Magnus Carlsen ble aldri 
verdensmester i junior-
klassen, fordi han aldri 
stilte. Han var allerede god 
nok til å spille blant senio-
rene.  (NTB)

Leder junior-VM i sjakk
Buskerudrepresentant og Stortingets 
andre visepresident Morten Wold (Frp) 
foreslår at Carl I. Hagens Nobel-
kandidatur løses ved at stortinget gir 
Hagen permisjon fra hans varaverv. Etter 
et klart nei fra stortingspresident Olemic 
Thommessen til at Hagen får trekke seg, 
peker Wold på at Børge Brende og Jens 
Stoltenberg tidligere har fått perm. 

 ■ Se også side 8

Vil gi Nobelperm

DRAMMEN: Så 
langt i 2017 har det 
vært 37 tilfeller av 
vold og trusler mot 
Nav-ansatte i 
Drammen. 

 ■ KENNETH LIA 
SOLBERG

Det viser statistikk Dagsa-
visen Fremtiden har fått 
tilsendt fra Nav Drammen.

– Det dreier seg i all 
hovedsak om verbal utage-
ring, sier nestleder hos Nav 
Drammen Espen Lothe 
Loland, og legger til at det 
ikke har vært noen person-
skader på noen av de 
ansatte på kon-
toret.

Han forteller 
at personalet 
kjører regel-
messige øvelser 
for å trene på 
slike situa-
sjoner, blant 
annet på å for-
midle avslag.

– Vi kjører 
regel messige 
øvelser hvor vi 
trener på alt fra brukere 
som får hjertestans til bru-
kere med øks, og vi har 
veldig fokus på å skrive 
avviksmeldinger, sier han.

50.000 besøkende
Så langt i år har det vært 37 
tilfeller av truende atferd 
mot Nav-ansatte i 
Drammen. I 2016 var det 42 
tilfeller, mens det i 2013, 
2014 og 2015 var hen-

holdsvis 49, 33 og 35 slike 
tilfeller.

– Sett i lys av at kontoret 
betjener cirka 50.000 besøk 
per år, kan mengden uøn-
skede hendelser beskrives 
som lavt og stabilt, sier 
Loland.

Utestengelser
Så langt i år har Nav gått til 
politianmeldelse sju ganger, 
mens seks personer har blitt 
utestengt fra kontoret på 
grunn av dårlig oppførsel.

– Det å utestenge en 
bruker ansees som en 
alvorlig reaksjon som kun 
kan benyttes når vedkom-
mende opptrer på en grave-
rende måte med voldelig, 
truende atferd, trakasse-

ring eller det 
utføres alvorlig 
skadeverk på 
Nav sine lokaler. 
Dette kan følge 
av en enkelthen-
delse, eller 
summen av 
gjentakende til-
feller, sier 
Loland.

Antallet poli-
tianmeldelser 
har vært stabilt 

de siste årene, mens antall 
utestengelser har gått litt 
ned. 

– Kontoret er åpent for 
hele byens befolkning- og 
skal oppleves som et trygt 
og rolig møtepunkt. Vi har 
derfor nulltoleranse når det 
gjelder dårlig oppførsel og 
utagering og reagerer alltid 
ved oppståtte uønskede 
hendelser, sier Loland.
kenneth.lia.solberg@dagsavisen.no

37 tilfeller av 
trusler hos Nav

JEVNLIGE ØVELSER: Nav Drammen har jevnlige øvelser for 
å håndtere vanskelige situasjoner, ifølge nestleder Espen 
Lothe Loland.  FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Det 
dreier seg i 
all hovedsak 
om verbal 
utagering.

Espen Lothe Loland, 
Nav Drammen


