
«Kort sagt er barnevernets inngripen og
torturmetoder meget alvorlige handlinger mot
mennesker ihht. denne forskningen. De
forstyrrer naturen og forulemper og skader DNA
og forstyrrer naturen i generasjoner. Det er ikke
umulig at slikt blir gjort med hensikt..» Slik lyder
den øverste meldingen på denne
barnevernskritiske Facebook-sida i skrivende
stund.
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Barnevernet – et komplott
mot familien?
– Mye av den organiserte motstanden mot barnevernet ser ut til å komme fra miljøer
som også er negative til vaksiner og som har et generelt konspiratorisk syn på
samfunnet, skriver John Færseth.
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I presentasjonen til facebook-gruppen «Stop
calling yourself mummy and daddy to my child»
- tidligere kjent som «Slutt å kalle deg mamma
og pappa til mitt barn» - kan vi lese at gravfunn
viser at kjernefamilien går tusener av år tilbake
i tid, men at den første kjente familien ser ut til
å ha blitt drept i et fiendtlig angrep.

På samme måte er kjernefamilien i dag truet av
fiendtlige krefter, skriver gruppeadministratoren.
Disse kreftene ønsker å oppløse familien som
enhet - for å tjene penger, eller som ledd i en
større plan i regi av FN og EU, som er «en
diktatorisk makt» med ambisjoner om å skape
«et verdenomspennende diktatur der
barna/menneskene tilhører
staten/verdensregjeringen og ikke
foreldrene/familien.»

«Stop calling yourself mummy and daddy to my
child», som presenterer seg som den «den
siste motstanden» mot disse kreftene, er en av
mange representanter for en
antibarnevernskultur som har vokst frem i takt
med fremveksten av sosiale medier, og som
spenner fra mer eller mindre saklig kritikk til
rene superkonspirasjoner.

Hva barnevernet er

Barnevernets formål er å sikre trygge kår for
barn og unge. Først og fremst skal dette skje i
hjemmet, og de aller fleste tiltakene går ut på å
gi hjelp og støtte slik at foreldre selv skal kunne
gi barna god omsorg. Disse tiltakene kan være
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