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SOROPMMIST INTERNKOONAL (SI)
er en upobbsk venienssammenslutning
av klubber Oer meckemmene er
yrkeskvinner Uten hensyn bl rase,

relrgion 09 polthsk innstaling, arbeider
orgarasasionen for frenvne av
menneskerettighelene, bedring av
kvinners stillingi alle samfunn,
internasjonal forstaeIse og vennskap,
respekt og forståelse for andresarbeid.

SI er en Ikke-statlig
organisasjon(NGO)tilknyttet FN med
lobbyister i Ff‘fs organer i New York,
Geneve. Wen, Paris, Roma, Narrola og
Kairo og har konsultativ status i FN og
deltagende status I Eumparådet

SI er en gtobet stomme for kvinner
med fokus på kvinner, utdanning og
ledelse

Soroptanistene er fordelt på ca 3000
klubber i 125 land og territoner med
nær 90 000 meckemmer.

I Norge er det 67 klubber med 2000
medlemmer

SI Norgesunionen er Ifisluttet
FOKUS - Forum for kvinner og
utviklingsspersmå. len
paraplycegarssasjon rhed 77
medlemsorganisaner

Europatederasiones prosjekt 2011-
2013:
Soroptimists Go for Water and Food

SI Norgesunionen
har sterkt fokus på mennestregander
gjennam sitt engasjement Moldova.

Iltdanningsfond for kvinner I Ser.
Fondet far arlige trIskudd fra klubbene
cg deler ut slette tilutdanning for
kvinner. Pr 2012 har ca 550 kvinner
mottatt brdrag

SI har bidratt med bred økonomisk
stottatil ulike intereasionale prosjekter
hvor organRasjonen som oflest
samarbeider med andre, store,
internasjonale organisasjoner. Dette er
prosjekter som omfatter bfant annet:

Uskadeligglenng av
fandminer
Ulike OPplænngsprogram for
kvinner og barn
Vannprosjekter
Trafficking og atds
Relseprosjekter

Høringsuttalelse til

"Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot

vold og overgrep"

Soroptimist International Norge setter fokus på to punkter i

lovendringsforslaget —den nye ordlyden i barnelovens § 43 og

barnets uttalerett.

En forelders rett til samvær med barnet er regulert i

barnelovens § 43. For å trygge barnets sikkerhet hvor

Kvinneorganisasjonen mistanke om vold eller overgrep

foreligger forslår departementet følgende nye tekst i

barneloven: "Den som barnet bur fast saman med skal nekte

samvær dersom det er naudsynt for å hindre at barnet vert

handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for

skade eller fara" Barnets beste skal være det overordnede

prinsipp i loven, men denne lovteksten vil ikke nødvendigvis

sikre dette. Ved skilsmisse og barnefordeling kan det i mange

tilfeller oppstå dyptgripende uenighet mellom foreldre, og

uriktige påstander om vold og overgrep kan bli fremsatt som

et ledd i denne foreldrekonflikten. Dette går ut over barnet

som kan bli sterkt skadelidende. Prinsippet om barnets beste

blir ikke ivaretatt.

Et annet moment er at viktige rettsprinsipper settes til side.

Forslaget gir bostedsforelder stor makt ved at vedkommende

blir både anklager og dommer i en konflikt, og

samværsforelder blir stående uten forsvars- og

ankemuligheter. Rettigheten er heller ikke gjensidig:

samværsforelder har ikke samme rettigheter overfor

bostedsforelder. Vold og overgrep kan jo også forekomme på

fastbostedet.

I et likestillingsperspektiv er det mannen som blir

skadefidende ved det nye endringsforslaget. I de fleste
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barnefordelingssaker er mor fastboforelder, og far blir derved den som trolig oftest vil miste

samværsretten. Tradisjonell kjønnstenkning er fremdeles rådende i barnefordelingssaker, og

for mannen kan det i fremtiden bli enda vanskeligere å få seg tilkjent oppgaven som

fastboforelder.

Barnets rett til å bli hørt er viktig. FNs barnekonvensjon som Norge har ratifisert, har ingen

aldersgrense for barnets uttalerett, og statene frarådes å innføre aldersgrense. I Norge er

gjeldende aldersgrense 7 år. Norge bør følge FNs henstilling på dette punktet så ikke alder er

avgjørende for om barnet blir hørt. Dets mening bør tillegges vekt i samsvar med dets alder

og modenhet.

Intensjonene i lovendringsforslaget er gode, men det kan gi så mange negative utilsiktede

konsekvenser at det andre løsninger bør søkes.

Soroptimist International Norge konkluderer med at lovendringsforslaget ikke støttes.

Med hilsen

SI NORGESUNIONEN

I h-LL,' AfLA

Sigrid Ag Ase Lundegård

Iinionspresident Høringsgruppen
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