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CAROLINE BREMER

Politiet har måttet ta grep etter
mye negativ kritikk mot
barnevernet – både i norske og
utenlandske medier. 

– Vi i politiet ser gjennom vårt
arbeid at mye av denne kritikken er
uberettiget, forteller politispesialist
og mangfoldskontakt Roy Cato
Einarsen. 

– Vi opplever at barnevernet gjør
en svært viktig og god jobb i mange
situasjoner. Politiet på Stovner tok
derfor kontakt med barnevernet i
Groruddalen for å gi dem
muligheten til å komme med kor-
rekt informasjon og kunnskap om
sitt arbeid. Hensikten var å bedre
kunnskapen, fremme dialogen og
tilliten mellom barnevernet og
befolkningen i Groruddalen.

Kom med innspill 
Fagkveldene ble til etter ønske fra
mange i minoritetsmiljøene om
mer informasjon om barnevernet.
Einarsen forteller at det var
omtrent 150 mennesker innom de
to fagkveldene. 

– Fagkveldene ble en stor suksess
for alle parter. Tilbakemeldingene
har vært udelt positive.
Barnevernet og politiet jobber
kontinuerlig for å forbedre sine tje-
nester. Det var derfor gledelig at
fagkvelddeltakerne kom med kon-
struktive innspill til både bedre
samarbeid og økt forståelse mel-
lom barnevernet og Groruddalens
beboere, sier han. 

– Den første fagkvelden var
rettet mot prester, imamer og
ledere ved ulike trossamfunn og
menigheter (Samarbeidsforumet
for trossamfunn i Groruddalen).
Den andre fagkvelden var for
kvinnene (Samarbeidsforumet for
kvinner).

Egen arbeidsgruppe 
Elizabeth Langeland Gracia jobber
i barnevernet i Bydel Stovner. Hun
mener alle har et ansvar overfor
barn som lever med vold. 

– Det er ikke så ofte vi har
planlagt slike fagkvelder sammen
med politiet. Det er noe med de
rammene politiet lager som gjorde
at det ble veldig bra, forteller hun. 

I fem år har en arbeidsgruppe
kalt Prokus jobbet med barnevern i
de fire Groruddals-bydelene. 

– Behovet for å informere er
utømmelig. Befolkningen har
generelt for lite informasjon om
hva barnevernet gjør, og mye har å
gjøre med mediedekning. Ofte er
det for mye fokus på saker som
selger aviser. Barnevernet gjør også
feil, men det handler om en
balansegang. Undersøkelser viser
at åtte av ti foreldre er fornøyde
med barnevernstjenesten. 

Feil inntrykk 
Hun påpeker at i mange tilfeller
kan for lite eller feil informasjon i
verste fall gjøre slik at et barn ikke
får hjelp. 

– Vi kan bruke lang tid på å for-
klare en bekymret forelder at vi

ikke tar barna deres fra rommet
om natten når vi heller kunne brukt
den tiden til å hjelpe familien, sier
hun. 

Langeland Gracia er glad for at
de fire bydelene kan jobbe
sammen, og at de kan jobbe tverr-
faglig. 

– Politiet har et annet perspektiv
enn oss. De kan snakke om stor
økning i familievoldssaker, men at
det også betyr at terskelen for å
melde fra har blitt lavere. Så jobber
barnevernet med hjelpetiltak. 
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Alt innen elektriske installasjoner.
Boliger, næringsbygg, nybygg, rehabilitering og service.

Tlf. 91 74 14 89
E-post: installasjon@holmsens no

Fagkveld om barnevernet hos politiet: 

Vil rette opp inntrykket

Politiet på Stovner inviterte til fagkvelder for å
framsnakke barnevernet i hele Groruddalen. Målet
er å bryte ned fordommene. 

– Barnevernet
gjør en svært

viktig og god jobb

FAGKVELD: Minoritetskon-
taktene Roy Cato Einarsen og
Therese Lutnæs hos politiet på
Stovner inviterte sammen med
barnevernet til en fagkveld om
deres arbeid. 

Meny: 9–21 (20) Boots Apotek: 9–20 (18)
10–20 (9–18)

Halloween
på

Barna lager sitt eget
halloweengresskar!

Gresskarverksted lørdag 22. oktober kl. 1200-1600
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FIRE BYDELER: Lise Lee Moi (Grorud), Aslaug Unhjem (Bjerke),
Elizabeth Langeland Gracia (Stovner) og Marit Hoff (Alna) jobber
sammen i en arbeidsgruppe i barnevernet. 

Haakon Momrak Wright (15) 
var blant dem som ble inspirert 
av den nye mesteren i 2013. 
Siden da har han jobbet seg 
oppover i sjakkverdenen. 

SUSANNE EMILIE  
TJØTTA SVENDSEN

Tapp. Tapp. Bryteren på sjakkuret tryk-
kes fram og tilbake og markerer hvert 
trekk som utføres. Ingen sier noe. Det er 
helt stille i det lille rommet på Steinbruddet 
Kafé i Groruddalen, hvor Haakon Mom-
rak Wright på 15 år utkjemper et parti mot 
en av kameratene. Hans hvite brikker og 
motstanderens svarte blir flyttet fort rundt 
på brettet og begge stirrer på hverandres 
trekk med intense blikk. Stillheten varer. 

– Det er ofte vanskelig å vite hvor man 
skal sette brikkene, men etter hvert så ser 
man mer og mer hvor det er bra at de står, 
hvor de gjør mest mulig. Det er liksom det 
man prøver å få til. 

Mulighetenes spill
Haakon ble inspirert til å utvikle seg i spil-
let da norske Magnus Carlsens seiret i VM 
for tre år siden. Nå spiller han alt fra én 
gang i uka til tre timer pr. dag. Mye av tiden 
tilbringes med spillkameratene i Grorud-
dalen Sjakklubb. Han har i tillegg deltatt i 
både NM, Oslo-mesterskap og flere turne-
ringer. 

– Det ble bare morsommere og morsom-
mere. Man har så veldig mange muligheter 
og ulike utfall innenfor spillet. Man må 
liksom tenke mye for å finne løsninger på 
problemer, og det er ganske gøy. 

Med et mål om å oppnå en rating på 
minst 2300, hvor han foreløpig ligger på 
1512, håper Haakon om å oppleve og delta 
i både mester- og eliteklassen, som er en av 
de øverste klassene man kan nå. 

– Da er man nødt til å ha en rating på 
over 2300. Hvis man har over 2500 blir man 
fort en stormester, slik som Magnus som 
har over 2800. 

Verdenssport
For tiden blir sjakk spilt av over 600 millio-
ner mennesker verdenen over, hvor spillets 
popularitet har eskalert betraktelig de siste 
årene, og da spesielt her i Norden. Stormes-
ter Simen Agdestein (49), Magnus Carlsens 
tidligere lærer og trener, har fulgt tydelig 
med på dette.

– Vi har selvfølgelig opplevd en eventyr-
lig oppgradering av vår status takket være 
Magnus. Sjakk er plutselig blitt en publi-
kumsidrett som omtales på sportssidene og 
som følges av enormt mange mennesker på 
TV-sendinger.

Som femtenåring ble Agdestein kåret til 
norgesmester i seniorklassen som har gjen-
tatt seg allerede syv ganger, og han er nå for 
tiden aktiv som skribent for sjakkspalten i 
VG. 

– Sjakk er et krigsspill som stammer helt 
tilbake til 600-tallet i Asia som går ut på å 
fange motstanderens konge. For meg hand-
ler sjakk om at brikkene blir «besjelet», de 
er ikke lenger bare brikker av tre man leker 
med, men dine venner og familie som man 
vil ta godt vare på.

Kunstneren vs. matematikeren
– Nei, dette går ikke, utbryter plutselig 
Haakons motstander. På Steinbruddet 
Kafé går partiet mot en ende, ettersom 

flere av de svarte brikkene er omringet og 
ikke lenger har muligheten til å utføre flere 
trekk. Haakon går av med seieren med et 
lystig smil om munnen. Det blir sjakk matt 
atter en gang. 

– Når man spiller sjakk er det svært hjelp-
somt å være god på å tenke både taktisk og 
det å legge gode strategier. Problemløsning 
vil også selvfølgelig få deg langt på vei. 

Agdestein på sin side mener at det å bli 
besatt av spillet slik at en ønsker å øve flere 
timer hver dag er en viktig faktor. Egenska-
pene som trengs derimot kan variere svært 
mye.

– Selv den systematiske matematikkhjer-
nen kan bli slått av den kunstneriske, blir 
nevnt.  

Sjakk i livet
Ifølge Haakon er sjakk og livet generelt 
ikke så ulikt. Agdestein sier seg enig og på-
peker at det finnes tydelige og vesentlige 
likheter mellom dem. 

– Mye kan sies om det. Men de valgene 
man tar får i hvert fall konsekvenser. Det 
gjelder begge steder.

5 fakta om sjakk:
• Kom først i Asia rundt 600-tallet
• Er nå bredt utover hele verdenen
• Blir spilt av 600 millioner globalt sett
• Et krigsspill hvor målet er å fange mot-

standerens konge
• Nåværende verdensmester er Magnus 

Carlsen, som for tredje gang forsvarte 
tittelen i 2016

Sjakk lærer deg å...
... bli en problemløser
... bli taktisk og strategisk
... tenke før en handling
... å jobbe mye med hjernen

INSPIRERT: 
Haakon Mom-
rak Wright 
(15) har jobbet 
seg oppover i 
sjakkverden 
siden han fikk 
et nytt forbilde 
i 2013.

Sjakk 
matt    elev på F21


