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Vi viser til NOU 2008: 9 Med barnet i fokus en gjennomgang av barnelovens regler om
foreldreansvar, bosted og samvær med høringsfrist 1. september.

Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, sitt hovedarbeidsområde er å arbeide for voksne som
ble utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner som barn, barn av utsatte foreldre og dagens barn
og unge som utsettes for seksuelle overgrep i nære relasjoner. Blålys har mottatt 150 000 kr i
offentlig støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2008.

Vi har ikke fått invitasjon til å delta på høring av NOU 2008:9. Vi er ikke oppført som høringsinstans,
og vi kom tilfeldigvis over høringsfristen i dag 19. september. Vi har tidligere bedt om å bli oppført i
liste over høringsinstanser i saker som gjelder barn.

Blålys mottar henvendelser fra foreldre som opplever at deres barn utsettes for seksuelle overgrep fra
partner. I samtlige tilfeller tvinges barnet til samvær med en forelder det er knyttet sterke mistanker
om seksuelle overgrep til. Vi har erfart at domstolene setter mistanke om seksuelle overgrep til side,
til fordel for andre hensyn. Konfliktredusering medfører i flere tilfeller at seksuelle overgrep ikke tas
alvorlig. I et enkelttilfelle har Blålys involvert seg direkte i en sak hvor barnet var - og er - rettløst.
Den ene forelderen som meldte fra om overgrep, mistet den daglige omsorgen for barnet fordi hun
svarte nei på spørsmål fra retten om hun vil la barnet treffe den mistenkte forelderen. Det var ikke
svikt i omsorgsevne hos forelderen som meldte fra om seksuelle overgrep. Etter kamp over flere år ser
vi at forelderen som meldte fra blir straffet ved nye mistanker, og at barnet ikke blir trodd. Barnet
snakker åpent om overgrepene. Blålys har anmeldt to offentlige instanser i saken, og mor mistet
midlertidig all samvær på grunn av dette. Dette kommer fram av sakspapirene. Blålys har klaget
saken opp til Riksadvokaten. Vi sitter på informasjon om overgrep mot dette barnet og to andre barn,
som ikke er kjent for politiet. Da barnet straffes for å snakke om nye overgrep av far, ser vi ikke
hvordan vi kan gi fra oss informasjonen til politiet uten å sette barnet i ytterligere fare. Den mistenkte
har familiemedlem i politiet på stedet, og Blålys har anmeldt politiet for korrupsjon.

Blålys har inngående erfaring med barns kamp i rettsystemet.

Vi ber om å få ny høringsfrist for NOU 2008: 9.
Vi ber om tilbakemelding på om Blålys får ny høringsfrist.

Vi vil sette pris på å bli varslet om høringsfrister på saker som angår barn i fremtiden.

Beste hilsener,
Renate Lyse Halseth
Daglig leder
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