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Høringsuttalelse: Forslag til lovendringer for å gi barn bedre
beskyttelse mot vold og overgrep

Vi takker for muligheten til å avgi høringssvar i forbindelse med forslag til lovendringer
for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Forslaget angår barn og foreldre
som er i vanskelige og sårbare livssituasjoner. Det er viktige og alvorlige spørsmål som
særlig angår barnas rettigheter som departementet her ber om høringssvar på. Vi vil
berømme dem for å ta tak i dette vanskelige problemområdet, men mener at
lovendringsforslagene ikke vil styrke barnas rettssikkerhet.
Kirkerådet står som høringsinstans og har videresendt forslaget til oss for å gi oss
mulighet avgi et eget høringssvar.

Det er særlig punktet om ny § 35 a «Tap av foreldreansvar» som vi ønsker å
kommentere.
Vi mener at lovforslaget gir for stor rett til den av foreldrene som barnet bor hos, til å
avgjøre hva som skal danne grunnlag for tap av foreldreansvar og samværsrett.
Forslaget berører to helt sentrale punkter for hva som kan være til skade for barn i
forbindelse med samlivsbrudd 1: Foreldrenes evne til samarbeid etter at de har flyttet fra
hverandre. 2: At de ikke bruker barna mot den andre parten. Å frata den ene av
foreldrene retten til kontakt med barna er blant de mest dramatiske inngrep man kan
foreta seg i menneskers liv. Og om dette skal kunne skje på bakgrunn av en av
foreldrenes frykt, mener vi blir å snu bevisbyrden. Da blir det opp til den som blir
anklaget, å bevise sin uskyld. Vi mener at det blir galt når en mistanke skal veie tyngre
enn lovfestede rettigheter. Vil det styrke barnets rettsikkerhet om samvær kan nektes
uten dom? Vi mener at barns rettsikkerhet ikke skapes ved å øke et allerede betent
konfliktnivå.

Vår frykt er at dette lovendringsforslaget kan åpne for at små barn i større grad kan
trekkes inn i de voksnes spill, der det er uenighet om hvordan samværet mellom barna
og foreldrene skal være. Vi mener at det må settes inn andre tiltak for å hindre at barn
blir utsatt for vold eller overgrep fra sine foreldre.
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