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URIDISK RADGIVNING FOR KVINNER

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Oslo, 12.12.2012

HØRING- NOU 2012:15Politikk for likestilling

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 12.10.12 vedrørende

NOU 2012: 15 Politikkfor likestilling. Vi takker for tilliten som høringsinstans.

JURK gir gratis juridisk rådgivning til kvinner, og vi uttaler oss på bakgrunn av de erfaringer vi

har gjort i vår saksbehandling og i vårt arbeid med rettighetsinformasjon.

Innledning

JURK er i all hovedsak positive til utvalgets forslag. I vår saksbehandling og gjennom vårt

arbeid med rettighetsinformasjon ser vi at det ennå er et godt stykke å gå før reell likestilling

praktiseres i Norge. Vi mener det er svært viktig at det blir iverksatt konkrete tiltak for å

fremme likestilling i det norske samfunnet, slik at det formålet som ligger bak likestillings- og

diskrimineringslovgivningen kan bli realisert. Vi støtter også Likestillings- og

diskrimineringsombudet når de fremhever viktigheten av en flerdimensjonal tilnærming til

likestillingsspørsmål, siden kvinner er svært ulike og mange tilhører også andre

diskrimineringsgrunnlag.

Merknadertil de enkelte punkteri høringen

16.2.2 Likestilte val lister

Utvalget foreslår å endre valgloven slik at det blir mulig å stille krav om kjønnsrepresentasjon

på valglister som et virkemiddel for å møte problemet med underrepresentasjon av kvinner i

folkevalgte forsamlinger.

JURK stiller seg positive til utvalgets forslag om en lovendring som gjør det mulig å stille

kravom kjønnsrepresentasjon på valglister. JURK mener dette vil kunne bidra effektivt til at

kvinner får lettere adgang til folkevalgte forsamlinger og topposisjoner. JURK mener videre at

dette tiltaket vil kunne bidra til at reell representasjon av begge kjønnene i folkevalgte

forsamlinger i større grad sikres.
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Av de foreslåtte modellene for endringene i valgloven stiller JURK seg bak modell 1, hvoretter

alle valglister er forpliktet til å ha minst 40 % av begge kjønn representert på sine valglister.

Modell 2 kan anføres å være mindre inngripende. JURK mener imidlertid, som utvalget også

understreker, at denne modellen inneholder den risiko at kravet til representasjon i valglister

ikke vil bli benyttet i et omfang som faktisk gir større representasjon av begge kjønn/

minoriteter i våre folkevalgte forsamlinger. Dersom modell 2 tas til følge stiller JURK seg bak

utvalgets anbefaling om at nasjonale myndigheter følger erfaringer gjennom flere valg, og

eventuelt vurderer å erstatte modell lokal beslutning med modell allmenn lov. JURK bemerker

at modellen allmenn lov vil kunne bidra til å sikre at representasjon av begge kjønn oppnås

raskere.

16.2.3 Pro ram for bredde i folkes ret

JURK stiller seg bak utvalgets oppfatning av at det er viktig å være oppmerksom på

arbeidsforhold og reformer knyttet til dette i folkevalgte forsamlinger og andre topposisjoner.

1111 JURK ser i sakene vi mottar at kvinner i høyere posisjoner opplever vanskeligheter ved å

kombinere yrkeslivet med andre aspekter, slik som familieliv.

JURK har blant annet sett at flere klienter med barn har møtt motvilje når det gjelder

fødselspermisjon, sykefravær, og/ eller tilrettelegging eller tilpasning av stillingen.

16.3.3 Tre artsavtale for likestillin i arbeidslivet

JURK støtter utvalgets anbefalingom at offentlige myndigheter tar initiativ til å etablereen
trepartsavtalefor likestilling i arbeidslivet,etter mønster av IA-avtalen. JURK er ogsåenige i de
anbefalingerutvalget kommer med vedrørendedet nærmere innhold i en slik avtale.

Som nevnt i vår høringsuttalelse til NOU 2011: 18 Struktur for likestilling, er JURK enige i at det

er nødvendig med opprettelsen av et nytt likestillingsdirektorat. JURK anser det som

hensiktsmessig at direktoratet får ansvar for oppfølging, veiledning og tilskudd til

virksomheter som inngår en slik avtale.• Gjennom vår saksbehandling har JURK erfart at arbeidsgivere ikke er bevisste sitt ansvar for å

arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. I saker vi har behandlet der det er tale

om mulig diskriminering på grunnlag av kjønn, virker det som om arbeidsgivere ikke forstår at

det de gjør er diskriminerende og i strid med likestillingsloven. Som eksempel kan nevnes

saker der kvinner opplever å bli forskjellsbehandlet fordi de er gravide.

I slike saker mener JURK det er viktig at arbeidsgivere blir bevisste sin plikt til ikke bare å

unngå ulovlig forskjellsbehandling, men også til å forebygge at slik forskjellsbehandling skjer —

individuelt og strukturelt. Vi tror en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet, basert på

innholdet i aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringslovene, kan bidra til å

bevisstgjøre arbeidsgivere.

Det fremstår for oss som om likestillings- og diskrimineringslovgivningen er tilnærmet ukjent

for enkelte arbeidsgivere. Vi tror at en aktiv forpliktelse fra arbeidsgivers side kan bidra til å

løfte likestillingsarbeid opp i dagen i den enkelte virksomhet.

Når det gjelder avskaffelse av redegjørelsesplikten, er JURK sterkt uenige i at økte kostnader er

et tungtveiende argument mot opprettholdelse av redegjørelsesplikten. Tiltak for å sikre

2



•

•



likestilling vil nødvendigvis innebære kostander og byråkrati. Dette er imidlertid noe som må

prioriteres for å sikre at det norske samfunn virkelig fungerer som et likestilt samfunn, og som

vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på sikt.

Vi ser likevel at hensynene bak redegjørelsesplikten ikke gjør seg gjeldende i like stor grad når

virksomhetene uansett har inngått en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet, og i tillegg har

en dokumentasjonsplikt overfor LDO.

JURK ønsker derforå understrekeat det helt sentraleer at aktivitetsplikten, enten denfølger av lov eller
avtale,får den tilsiktedeeffekten. Dersom dette kan sikres likegodt, ellerbedre,med andre midler, er det
ikke avgjørendeat redegjørelsespliktenopprettholdes.

16.4.2.1 Foreldre en er: Selvstendi rett for fedre

JURK støtter utvalgetsflertall.

Vi anser det som viktig at kvinner og menn likebehandles ved uttak av foreldrepenger. JURK

mener også at en selvstendig rett for fedre kan bidra til at de familier der kvinnen av ulike

årsaker er hjemmeværende, likevel deler omsorgsoppgavene mellom seg i en viss grad.

Gjennom vår saksbehandling har vi møtt kvinner som er negative til at far skal ha rettigheter til

foreldrepermisjon, fordi de anser omsorgsoppgaver for å være forbeholdt mor. Disse kvinnene

har i all hovedsak vokst opp i andre land enn Norge. JURK tror en selvstendig rett for fedre kan

bidra til å endre disse holdningene, og samtidig bidra til at likestilling blir en realitet i flere

private hjem. På denne måten kan reglene bidra til at verdier om likestilling mellom kjønnene

blir internalisert også hos kvinner og menn som har vokst opp i andre samfunn enn det norske.

For at fedrene faktisk skal ta ut foreldrepenger er det viktig at omfanget av foreldrepengene er

basert på egen stillingsandel. JURK er derfor også positive til denne delen av anbefalingen til

utvalgets flertall.

16.4.2.2 En tredelt foreldre en eordnin

En av JURKs hovedmålsettinger er at alle kvinner skal ta bevisste juridiske valg. I dette ligger

11, det blant annet at kvinnene må være frie til selv å velge hvordan de vil leve sine liv, enten det

er som fulltidsarbeidende eller hjemmeværende. Ved å øke det antallet uker av

foreldrepengeperioden som er forbeholdt enten mot eller far, innskrenkes denne valgfriheten

formelt sett.

På den annen side, synes fedrekvote å være et nødvendig og vellykket virkemiddel for å bidra

til likestilling mellom kjønnene. Fedrekvoten bidrar til å endre holdninger, både i familiene og i

arbeidslivet. JURK mener derfor denne ordningen er helt essensiell på nåværende tidspunkt, så

lenge reell likestilling ennå ikke praktiseres fullt ut i det norske samfunnet. På denne måten

sikres begge foreldrene en større valgfrihet reelt sett. Dette må gjøres på en måte som tar høyde

for mors særlige helsebehov i tilknytning til fødsel.

JURK er derforpositive til utvalgets forslag om å økefedrekvoten, samt ha en mødrekvoteav samme
lengde.Forat likestillingen skal bli reell,er det nødvendig at de tre ukenefør fødsel erforbeholdt mor,
uten at hennes kvote etterfødsel skal bli redusert.
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16.4.2.3 Øke taket for utbetalin av foreldre en er?

JURK mener det er nødvendig å øke taketfor utbetaling avforeldrepenger.

Etter den statistikken som utvalget viser til på side 345, er det mer enn dobbelt så mange menn

som kvinner, som tjener mer enn 6 G. Når familien taper penger på at far tar ut en større del av

foreldrepengene, og det ennå fortsatt er mest vanlig at far ikke tar ut mer enn fedrekvoten, er

det naturlig at familien velger at mor skal ta ut de valgfrie ukene med foreldrepermisjon. JURK

mener det er uheldig at gjeldende regler gir så klare insentiver til at far ikke skal ta ut

foreldrepenger utover fedrekvoten.

Dersom kostnaden ved en slik ordning blir svært stor for det offentlige, kan det vurderes å

heller utforme det som en plikt for arbeidsgivere til å dekke mellomlegget mellom 6 G og full

lønn.

16.4.2.4 Foreldre en er uavhen i av rkesaktivitet

411, Engangsstønaden er i dag svært lav. Et mulig motargument mot å heve engangsstønaden, eller

innføre en løpende minsteytelse for dem som ikke har opptjent rett til foreldrepenger, er at det

ikke er ønskelig at kvinner får barn for tidlig, altså før de har kvalifisert seg for yrkeslivet. JURK

bemerker at det i dag er svært vanlig at kvinner tar lang utdanning. Det synes urettferdig at

kvinner som velger å ta høyere utdanning skal bli straffet ved å stilles dårligere økonomisk,

fordi de får barn før studietiden er ferdig.

JURK er enige i at det er viktig å bidra til at kvinner får barn etter at de er ferdige med

videregående skole. JURK mener imidlertid at kvinner som får barn mens de er under høyere

utdanning ikke skal stilles vesentlig dårligere sammenlignet med dem som venter til de er

yrkesaktive. Det er en svært urimelig forskjellsbehandling at en kvinne som får barn før hun

har begynt i full jobb, skal bli stilt så mye dårligere enn de kvinnene som har rukket å avslutte

studier og arbeidet i minst seks måneder før de går ut i foreldrepermisjon.

I vår saksbehandling har vi sett at kvinner med varierende inntekter og kvinner som er

selvstendig næringsdrivende, kommer dårlig ut av foreldrepengeordningen. Beregningsreglene

for foreldrepenger er uoversiktlige, og for kvinner med flere småjobber er det vanskelig å

forutse hvor lav ytelse de faktisk får utbetalt i foreldrepenger.

Videre kan foreldre med aleneomsorg for barn motta overgangsstønad. Denne stønaden er på

to ganger grunnbeløpet. Det fremstår som en urimelig forskjellsbehandling at foreldre som bor

sammen skal bli stilt i en dårligere økonomisk situasjon bare på grunn av samlivet. I vår

saksbehandling har vi sett flere eksempler på at kvinner har mottatt tilbakebetalingskrav for

mottatt overgangsstønad, fordi Nav mener kvinnene har bodd sammen med barnefaren. En

minsteytelse for foreldrepenger på inntil 2G kan bidra til å minske misbruk av ordningen for

overgangsstønad, i hvert fall i barnets første leveår.

JURK er derforsvært positive til at det innføres en minsteytelse på inntil 2Gfor gjeldende stenadsperiode
for foreldrepenger.JURK er ogsåpositive til at ytelsen utbetales som en månedligytelse, og er gjenstand

for den samme tredelingensom utvalget anbefalerfor den eksisterendeforeldrepengeordningen.

Utvalgets mindretall, Kjell Erik Lommerud, reiser en viktig problemstilling. Vil en ytelse på 2G

føre til at det gis insentiver til at familier med lav inntekt skal få svært mange barn?

I vår saksbehandling har JURK kommet i kontakt med kvinner som har svært mange barn. I

kontakt med Nav-systemet opplever de at Nav setter en grense for hvor mange barn som
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«telles med», altså hvor mange barn de kan få økte stønader for. JURK innser derfor at det kan

være et problem hvis barnefamiliene får en høy stønad i barnets første leveår, mens det senere

utbetales svært lite. Hvis foreldrepengenes størrelse bidrar til at familiene får flere barn, kan

dette bidra til at flere barn må leve som fattige.

JURK mener det må undersøkesnærmere hva som kan bli konsekvensenav at det innføres en

minsteytelse på 2Gfor alle barna,og hvilke kvinner som vil rammes dersomytelsen reduseresnoefor de
andre barnaenn detførste.

JURK bemerker at det er svært viktig at ikke foreldrepengeordningen gir insentiver til å ordne

familielivet slik at kvinnen blir tvunget til å være hjemme for å få svært mange barn, i stedet for

å ha muligheten til å delta i yrkeslivet.

16.4.4 Omsor s en er ved nære årørendes s kdom

JURK støtter utvalgets anbefalingom at det innføres rett til omsorgspengeri 10 dagerved omsorgfor
nærepårørendetilsvarende omsorgspengerved barnssykdom.

Det er positivt at det innføres ordninger som gir muligheter for å kombinere omsorgsarbeid og

arbeid. JURK ønsker å understreke viktigheten av at det ikke må lønne seg økonomisk at

kvinnen alltid er den som blir hjemme. Den kan ikke forventes at generelle samfunnsmessige

likestillingshensyn skal veie tyngre enn hensynet til familiens økonomi når den enkelte familie

tar stilling til hvem som skal være hjemme. Resultatet blir at den som lider minst økonomisk

tap ved å være hjemme med omsorg for barn eller foreldre, er den som alltid må bli hjemme.

JURK mener derfor det er svært viktig å innføre ordninger som gjør at det økonomiske tapet

ikke blir større dersom mannen velger å være hjemme. Selv om slike ordninger koster penger,

er det absolutt nødvendig å prioritere dette for å sikre reell likestilling.

16.5.2 Pro ram for foreb in av seksuell trakasserin

Utvalget anser det som et klart behov for mer systematisk innsats, og anbefaler derfor at det

igangsettes en programsatsing mot seksuell trakassering.

JURK stiller seg bak utvalgets forslag.

Det arbeides i dag i liten grad med problemstillinger knyttet til seksuell trakassering og

seksuelle overgrep i norske skoler, og det er derfor viktig at holdningsskapende arbeid på dette

området prioriteres. Undervisning om seksuell integritet, grensesetting, kjønnsroller og

seksuelle overgrep må inngå som en sentral del av læringsplanen i relevante fag som

samfunnsfag og religion, livssyn og etikk både i grunnskole og videregående opplæring.

JURK mener at denne undervisningen må være obligatorisk. Tematikken bør integreres i

lærerutdanningen, og det bør også tilbys etterutdanning i forhold til hvordan man formidler

informasjon om disse temaene til elevene. I denne sammenheng er det også nødvendig at det

utvikles undervisningsmateriale om seksuell trakassering og overgrep.

JURK mener at det også må utarbeides opplæringstiltak som sikrer kunnskap om seksuell

trakassering, vold og samtalemetodikk for alle relevante profesjonsutdanninger. Dette vil i

tillegg til lærerutdanning inkludere for eksempel sykepleierutdanning, sosionomutdanning og

jordmorutdanning.
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Ut i fra foreliggende kunnskap om forekomst av seksuell trakassering mener også Utvalget at

det er viktig at det blir etablert et lavterskeltilbud for seksuell trakassering. Utvalget har derfor

i NOU 2011: 18 foreslått at saker om seksuell trakassering skal håndheves av ombudet og

nemnda.

JURK har i sin høringsuttalelse til NOU 2011: 18 stilt seg bak utvalgets forslag om at saker om

seksuell trakassering skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. JURK ser igjennom vår saksbehandling at mange av

våre klienter ligger over inntektsgrensen for å motta fri rettshjelp, men at de likevel reelt sett

ikke har ressurser til å gå til domstolene med sin sak. Ved dagens ordning vil dermed mange

bli stående uten noen mulighet til å få behandlet saker om seksuell trakassering.

Utvalget anbefaler at arbeidet mot seksuell trakassering eksplisitt forankres i opplæringsloven.

Utvalget foreslår at seksuell trakassering tas inn i opplistingen i opplæringslova § 9a-3 over

forpliktelser skolen har til å følge opp og bekjempe ulike typer mobbing.

JURK er positive til utvalgets forslag om å eksplisittforankre arbeidetmot seksuell trakasseringi

111, opplæringslova.

Selv om opplæringsinstitusjoner i dag er pålagt å forebygge seksuell trakassering etter

likestillingsloven, er det et behov for å tydeliggjøre skolenes rolle på dette området. En slik

lovfesting vil kunne bidra til å øke fokuset på problematikken knyttet til seksuell trakassering,

og til å tydeliggjøre skolenes ansvar for å forhindre at elever blir utsatt for seksuell trakassering.

16.5.3 Lovfestin av tilbud om over re smottak

Utvalget anbefaler lovfesting av tilbud om overgrepsmottak.

JURK er svært positive til utvalgets forslag. Det er viktig at ofre for voldtekt og seksuelle

overgrep sikres gode og likeverdige tilbud. Per dags dato finnes det lokale variasjoner i det

tilbudet som overgrepsmottakene står for. En lovfestning av tilbud om overgrepsmottak vil

kunne gi flere ressurser til mottakene og sikre nasjonale standarder for kompetanse og

prosedyrer. JURK bemerker imidlertid at det er viktig at en eventuell lovfesting av

overgrepsmottakene tar stilling til finansieringen av disse. Overgrepsmottakene må sikres

	

11,
trygge og stabile økonomiske rammer.

16.5.4 Tr e botilbud for ofre for menneskehandel

Utvalget anbefaler at det etableres trygge botilbud for ofre for menneskehandel flere steder i

landet.

JURK støtter dette forslaget, og bemerker samtidig at dagens botilbud i realiteten kun omfatter

ofre for menneskehandel til prostitusjon. Gjennom vårt oppsøkende

rettighetsinformasjonsarbeid og rettshjelp til au pairer har vi sett flere eksempler på

menneskehandel til tvangsarbeid. Disse står i dag uten noe tilbud om oppfølging og assistanse.

JURK anmoder derfor om at et slikt tilbud i større grad gis til ofre for også andre typer

mermeskehandel enn til prostitusjon.
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16.5.5 Fri rettsh'el i diskriminerin ssaker for domstolene

Utvalget anbefaler at fri rettshjelp uten behovsprøving gis til den private part i

diskrimineringssaker i saker der Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler dette. I

slike saker bør ombudet som hovedregel opptre som partshjelper i saken for domstolen.

JURK ser i sitt arbeid at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) driver et viktig arbeid,

og er i mange av våre saker et nyttig tilbud for klientene. Det er hos LDO fagkompetansen på

diskriminerings- og likestillingsrettsområdet i stor grad ligger. Derfor ser JURK på det som

viktig at ombudet skal ha en aktiv rolle i vurderingen av om den private part i

diskrimineringssaker skal motta fri rettshjelp uten behovsprøving. På samme grunnlag mener

JURK at det er viktig at ombudet fortsetter sitt arbeid med å følge diskrimineringssakene videre

i rettssystemet som partshjelper. Dette skaper kontinuitet og forutsigbarhet for den private part,

som befinner seg i en ellers vanskelig rettslig situasjon.

Samtidig mener vi det er behov for å få mulighet for fri rettshjelp etter behovsprøving også i

saker der LDO ikke har behandlet saken. Det kan ta et år før LDO har tatt stilling til saken, og i

mange tilfeller vil det være av avgjørende betydning å få prøvd saken for domstolen uten å

vente så lenge. For å sikre en reell beskyttelse mot diskriminering er det derfor nødvendig å få

tilgang til fri rettshjelp også uten at ombudet tar del i saken.

JURK har i sin høring til NOU 2011:18 Struktur for likestilling stilt seg svært positive til den der

foreslåtte ordning om å gi LDO myndighet til å fastsette oppreisning og gi disse avgjørelsene

tvangskraft. Vi er i denne forbindelse enige i utvalgets uttalelser i Politikk for likestilling om at

en fastsettelse av oppreisning som er tvangskraftig, ikke nødvendigvis innebærer at en person

som har fått saken sin avgjort av nemnda vil få dekket sitt økonomiske tap fra motpartens side.

Nettopp på denne bakgrunn er det i mange saker et behov for at diskrimineringssaker blir tatt

videre i rettssystemet, og at det sørges for at den diskriminerte part får nødvendig oppfølging

av sin sak.

På et mer overordnet nivå mener JURK at utvalgets forslag er nødvendig for å drive arbeidet

med et reelt og effektivt diskrimineringsvern i Norge fremover, jf. bl.a. våre forpliktelser etter

411 EØS-loven.

JURK stiller seg derforbak utvalgets forslag, med tilføyelsenav rett tilfri rettshjelp i
diskrimineringssakeretter behovprøving.

16.5.6 Tilskuddsordnin for retti hetsinformas'on

Utvalget anbefaler at det etableres en tilskuddsordning for å styrke arbeidet med

rettighetsinformasjon i regi av frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen må innrettes slik at lokale organisasjoner over hele landet får mulighet til å

søke om støtte.

JURK er svært positive til dette forslaget. Kunnskap og informasjon om rettigheter og plikter er

en forutsetning for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Oppsøkende virksomhet og rettighetsinformasjon er derfor et viktig tiltak for å styrke

rettssikkerheten i samfunnet. Det må etter JURKs syn stilles krav til at informasjonen som gis er
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reelt forståelig for de gruppene den gis til, reelt tilgjengelig, relevant og kvalitetssikret. Det må

også informeres om hvor man kan få mer informasjon og rettshjelp.

En viktig del av JURKs arbeid, i tillegg til å hjelpe folk med enkeltsaker, består i å drive

rettsopplysning rettet særlig mot sårbare grupper i samfunnet. JURK driver med

rettighetsinformasjon både gjennom oppsøkende virksomhet, foredragsholding og brosjyrer.

I tillegg til å oppsøke krisesenter og fengsel, er mye av vår rettighetsinformasjon rettet mot

innvandrerkvinner. Vi er derfor ofte på besøk hos voksenopplæringer. JURK drar også på

rettighetsturne en gang i året. Dette bidrar til at vi når ut til folk også i distriktene, og

erfaringer viser at vi i større grad når ut til mer ressurssvake når vi oppsøker dem der de bor.

Gjennom våre foredrag og gjennom vår saksbehandling ser JURK at det er et svært stort behov

for informasjon om rettigheter og plikter. JURK erfarer også at offentlige instansers

veiledningsplikt ofte ikke er tilstrekkelig for at folk skal forstå hva slags rettigheter og krav de

har. Gjennom å gi rettighetsinformasjon supplerer vi offentlige myndigheters arbeid, og går i

dialog med disse når vi ser at informasjonen er mangelfull.

JURK erfarer at gjennom å gi rettighetsinformasjon når vi ut til mange flere enn vi ville gjort

gjennom vanlig saksbehandling. Rettighetsinformasjon er derfor en meget effektiv måte å gjøre

folk i stand til å hjelpe seg selv.

Å drive med rettighetsinformasjon er imidlertid tidkrevende og ressurskrevende, og per i dag

har vi ikke kapasitet og ressurser nok til å jobbe så aktivt med rettighetsinformasjon som vi ser

det er behov for. Vi arbeider med å videreutvikle vår metode til å omfatte et tettere samarbeid

med innvandrerorganisasjoner og andre, og ser at det også er behov for økonomisk og

organisatorisk styrking av innvandrerorganisasjoner som arbeider med dette.

JURK stiller seg bak utvalgets anbefalingom at det etableresen tilskuddsordningfor å styrke arbeidet
med rettighetsinformasjon i regi avfrivillige organisasjonerog kompetansemiljøer.

14.6.1 Utlendin slovens re ler om familie 'enforenin o 17.3.4.3 Familieinnvandrin o

sårbarhet 


Utvalget mener det er nødvendig å fremskaffe kunnskap om virkningen av de betingelser om

er knyttet til ekteskapsinnvandring. Det bør gjennomføres en bredt anlagt gjennomgang av

likestillingskonsekvenser av innvandring - og integreringspolitikken. Mer spesifikt vil utvalget

blant annet fremheve at praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen og kravet til økonomisk

underhold bør gjennomgås nøye.

JURK har opprettet en egen gruppe som behandler saker innenfor familieinnvandring,

herunder vilkår for familieinnvandring og særlig underholdskravet. I denne saksbehandlingen

møter vi ofte innvandrerkvinner som er i sårbar situasjon når de kommer til Norge på grunnlag

av familieirmvandring.
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Problemer kn ttet til voldsutsatte kvinners o holdstillatelse ved skilsmisse:

Oppholdstillatelse ved familieinnvandring, herunder ved ekteskap, er en midlertidig

oppholdstillatelse som gis for inntil tre år. I følge utlendingsloven har en utlending etter søknad

rett til fornyelse av en midlertidig oppholdstillatelse, dersom grunnlaget for

førstegangstillatelsen fortsatt er til stede. Ved fornyelsen foretas det en ny vurdering av

oppholdsgrunnlaget. Etter loven er det et vilkår at ekteskapet eller samboerforholdet består og

at partene fortsatt bor sammen, når det søkes om fornyelse av oppholdstillatelse. Dersom

ekteskapet eller samboerforholdet opphører, og partene ikke bor sammen, vil vilkårene for

fortsatt oppholdstillatelse ikke lenger være oppfylt. Utgangspunktet vil være at personen må

reise tilbake til hjemlandet.

JURK bemerker at denne regelen har fått uheldige konsekvenser for mange kvinner som

kommer til Norge på grunnlag av familieirmvandring, og som bor sammen med voldelige

ektefeller. Disse kvinnene tier om vold på grunn av usikkerheten knyttet til oppholdstillatelsen.

De er i tillegg til dette også sårbare på grunn av kommunikasjonsproblemer og manglende

nettverk.

Økonomisk avhengighet av den voldelige ektefellen og redsel for å bli utstøtt av familien ved

hjemsendelse forsterker kvinnens aksept til å fortsette forholdet.

Det er kjent at innvandrerkvinner som bryter ut av ekteskap har økt risiko for å bli sosialt

isolert. Disse kvinnene lever i en usikker rettssituasjon, siden de ikke får noen selvstendig

juridisk status.

Så lenge kravet om oppholdstid på tre år gjelder, og er knyttet til at ekteskapet består, vil

mange kvinner slik unntaksregelen praktiseres i dag måtte leve i voldsutsatte forhold i flere år.

Etter JURKs erfaring praktiseres regelen i dag så restriktivt at mange kvinner står uten en reell

beskyttelse mot vold i nære relasjoner.

JURK viser til utvalgets punkt 14.6.1 der det står at internasjonal forskning har vist at slike

reguleringer setter enkelte kvinner i en vanskelig situasjon, da de kan føle seg tvunget til å bli

værende i et voldelig parforhold av redsel for å miste oppholdstillatelsen.

Ved Justisdepartementets rundskriv fra 1984 (kilde: NOU 2010:15 s. 291) ble det fastslått av

voldsutsatte kvinner kunne få opphold på selvstendig grunnlag. Siden den gang har det i

11, teorien skjedd flere endringer i regelverket.

Det er vist til at denne bestemmelsen ble gjort kjønnsnøytral ved NOU 2004:20.

JURK bemerker at de aller fleste saker om opphold på selvstendig grunnlag gjelder kvinner.

JURK mener videre at de eksisterende unntaksreglene ikke nødvendigvis sikrer disse kvinners

rettssikket, og at rettsikkerheten dermed ikke er godt nok ivaretatt.

JURK mener det trengs mer forskning for avdekking av sentral problematikk relatert til treårs-

regelen og oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.

ItIRK stiller seg svært positive til utvalgets uttalelser om åfremskaffe kunnskap om virkningen av de
betingelsersom er knyttet til ekteskapsinnvandring, ogfremheving av at praktisering av
mishandlingsbestemmelsengjennomgås nøye.
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Det økonomiske underholdskravet

Utvalget mener at det bør gjennomføres en bredt anlagt gjennomgang av
likestillingskonsekvenser av innvandrings —og integreringspolitikken. Mer spesifikt vil
utvalget gjennomgå kravet til økonomisk underhold.

Ved søknad om familieinnvandring må noen vilkår være oppfylt. For det første må
referansepersonen ha gyldig opphold i Norge. Videre må personen som søker
familieinnvandring være i nær familie; ektefelle eller samboer, barn, og i noen tilfeller foreldre.
Selv om disse vilkår er oppfylt, vil en søknad om familieinnvandring avslås dersom
referansepersonen ikke oppfyller det økonomiske underholdskravet. Saker hos JURK viser at
vilkåret om økonomisk underhold praktiseres svært strengt.

JURK er enig i utvalgets påpekning om at det økonomiske underholdskravet kan ha indirekte
kjønnsdiskriminerende effekt, da det særlig i praksis viser seg å være store forskjeller på
inntektsnivå mellom menn og kvinner. En stor andel kvinnelige klienter hos JURK får avslag på
det økonomiske underholdskravet når de er referanseperson og søker om familieinnvandring,

41, enn når de selv er søker. Dette er minoritetskvinner som oftest befinner seg i sårbar situasjon.
Mange av de sakene JURK har er der unge kvinner forsørger barn ved stønaden de får, mens
fedrene er i utlandet. Disse kvinnene har selv liten eller ingen utdannelsesbakgrunn. De har få
muligheter for jobb, da de ikke kan skape nettverk på grunn av språkproblemer. Mens menn på
den andre siden, som referansepersoner, som oftest kommer til Norge i en alder der de allerede
har med seg arbeidserfaring fra hjemlandet, og det gjør det noe lettere for dem å bli del av
samfunnet.

JURK mener det er behov for mer forskning for avdekking av sentral problematikk i forhold til
at økonomisk underhold indirekte har kjønnsdiskriminerende effekt.

JURK er enig i utvalgets uttalelser om at det børgjennomføresen gjennomgang av
likestillingskonsekvenserav innvandrings —og integreringspolitikkenog av praktiseringen av det
økonomiskeunderholdskravet.

3. Avsluttende kommentarer

•
JURK ønsker avslutningsvis å berømme utvalget for en svært god utredning, og håper den
videre oppfølgingen vil ha samme kvalitet og grundighet.

For Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK )
,-- '2

tx / •

rta Trzcinska, dagli leder Lene Løv al, rettighets-og prosjektansvarlig

,5
Trude Kanestrøm,

saksbehandlerbolig- og
utlendingsrett

/lneUC Vf4e&rr.,66(k._
ynnøve LoviseTorske,

saksbehandlerbolig- og
utlendingsrett

'& Zaileb All'ineb Mirzk'af.,
saksbehandler bolig- og

utlendingsrett

fl)04.0-1a3d)-y-Lef
Kristin Isdal Selmer,

saksbehandler arbeid- , trygd-,
sosial og diskriminering

MichaelaKlausen,
saksbehandlerbolig- og

utlendingsrett

Andrea ustavsson,
saksbehandler vold- og

fengsels
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