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Ad. NOU 2008:9 Med barnet i fokus -  manglende minoritetsperspektiv

Det vises til ovennevnte dokument som for tiden er på høring.

Her heter det på side 30 som følger:
Spørsmålet om minoriteters forhold til barnelovgivning er ikke viet særlig oppmerksomhet i utvalgets
mandat.  Ut i fra de tidsrammer som er laget for utvalgets arbeid har man ikke funnet å kunne gå
særskilt inn på om de løsninger som i dag måtte anses som naturlige kunne fått en annen løsning ut fra
en annen kulturell kontekst.  Når utvalget ikke har funnet den manglende fokuseringen på at man i
Norge i dag har et flerkulturelt samfunn problematisk,  er  dette begrunnet i Samekonvensjonene artikkel
3 (1), jf.  artikkel 9  (1) som må være overordnet norm for de avgjørelser som skal treffes vedrørende
barn: Selv om man har et generelt lovverk som legger rammene for de beslutninger som skal tas, vil de
individuelle avgjørelser være styrt av hva som er til beste for barnet. Så lenge det rettslige rammeverket
for øvrig ikke favoriserer verdiene til en etnisk gruppe i samfunnet,  kan ikke utvalget se at det er
betenkelig at man ikke har vurdert lovgivning ut i fra ulike etniske kulturelle perspektiv."

Mao. har vi her å gjøre med et viktig policydokument uten minoritetsperspektiv utarbeidet for Barne- og
likestillingsdepartementet.  Manglende minoritetsperspektiv ligger i utgangspunktet i mandatet, og
utvalget finner ikke å vie det mer oppmerksomhet enn å bemerke at deres tidsramme heller ikke tillater
et fokus og at fravær av dette perspektivet heller ikke kan anses å være problematisk. Det må
poengteres at utvalget i sin vurdering av dette har lagt til grunn en snever forståelse av hva
minoritetsperspektiv er. Vi håper at den kompetansemangelen som her kommer til uttrykk ikke preger
utarbeidelsen av andre viktige policydokumenter,  og ber om at det sikres at så ikke skjer.

Et viktig utgangspunkt i norsk rett som fremheves i "Med barnet i fokus" (NOU 2008:9), er at barnet skal
ha tilgang til begge foreldrene sine så lenge det fører til barnets beste.  Vi stiller spørsmål til hvordan
utvalget kan ha tatt stilling til å være gjeldende for alle barn? Dette gjør vi på bakgrunn av de
henvendelser vi mottar der det synes å gjøre forskjell på barn på bakgrunn av etnisitet og nasjonalitet.
Vi ser eksempelvis i en økende antall henvendelser at barnets tilgang til begge foreldre ikke er like
viktig når det er noe utenlandsk knyttet til relasjonen.  Utlendingsforvaltningen utgjør en stor utfordring
for barns mulighet til å ha tilgang til foreldre.  Dette manifesterer seg på ulike måter,  og vi vil under
eksemplifisere mer konkret.

Eksempel 1:
Far er fra et land i Sør-Amerika og mor er norsk.  Far har samværsrett og har kontakt med sitt barn. Mor
ønsker ikke at far skal ha kontakt med sitt barn,  og bruker norske myndigheter til å få det slik hun vil ved
å ringe UDI og fortelle at far ikke lenger har samvær med barnet.  På bakgrunn av denne opplysningen
fra mor til UDI mister far mulighet til opphold i Norge - altså samvær med sitt barn. Ytterligere forsøk på
å hindre kontakt ble gjort av mor gjennom falske anklager/anmeldelser mot far.
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Dette eksempelet viser hvordan etnisk norsk forelder blir favorisert i forhold til samværsrett til barn.
Etnisk norsk forelder kan ringe utlendingsmyndighetene og bli trodd uten at utenlandsk foreldre blir hørt.
Vi har over tid sett eksempel på at utlendingsmyndigheter saksbehandler sak med utgangspunkt i
informasjon fra etnisk norsk part.

• Hvorfor har ikke mandatet tatt hensyn til norske barn som har forelder som er utlending?
• Hvorfor har ikke mandatet tatt hensyn til at en forelder kan misbruke utlendingsloven for å

hindre barnets samvær med den andre forelder?

Det blir flere og flere barn med en norsk forelder og en utenlandsk forelder. Noe som kan komplisere
barnets mulighet til samvær med begge foreldre.

• Hvilken kunnskap har man om utfordringer her?

A få besøksvisum til Norge er ikke nødvendigvis en enkel prosess.
• Hvilken kunnskap om mulighet for norske barn å få besøk av sine utenlandske foreldre er lagt

til grunn ved vurdering om ikke å legge inn et minoritetsperspektiv i mandatet til utvalget?
• Hvordan er regelverket tilrettelagt for norske barn å stille som garantister for sine utenlandske

foreldre ved besøk?

Eksempel 2:
Avhandling fra Universitetet i Oslo dokumenterer at utlendingsmyndighetene ikke vurderer barnets
beste, og at barnekonvensjonen og menneskerettskonvensjonen brytes.

Nylig kunne Aftenposten fortelle om en kvinne med flyktningbakgrunn som får opphold i Norge på
humanitært grunnlag. Hun søker om at hennes barn som bor i Somalia skal få bo sammen med henne i
Norge, men får avslag med begrunnelse om at hun ikke tjener nok. Avslaget begrunnes for øvrig med at
"det er ikke verre for dette barnet enn andre barn i Somalia". Mao har saken i liten grad fått en
individuell behandling i forhold til det barnet saken faktisk gjelder.

• Hvorfor gjelder ikke forestillingen om tilgang til foreldre som viktig og til barnets beste for barn i
utlendingssaker?

• Er det slik å forstå at det som er best for norske barn ikke er det beste for utenlandske barn?

Når man ikke har funnet det nødvendig å ha et minoritetsperspektiv i NOU2008:9 blir spørsmål om
individuell behandling av barnets beste i utlendingssaker ikke vurdert.

• Hva vil barneministeren gjøre for at saker vedrørende barns beste mht tilgang til foreldre
vurderes konkret og prioriteres i slike saker?

• Hva kan gjøres for at Norge ikke bryter sine folkerettslige forpliktelser?

Eksempel 3:
Et annet område vi får mange henvendelser på er tilfeller der mor er etnisk norsk og far utlending. Ved
ankomst til Norge har far oppgitt uriktig identitet, og derav utvisning. Når den som skal utvises har
norske barn blir utvisningen redusert fra livstid til 2 eller 5 år. Mao er det noen norske barn som mister
mulighet til samvær med en forelder i 2 eller 5 år, samt den tiden det tar å få familiegjenforening efter
endt utvisningsperiode,(gjerne 1 år +). De kan ha halvsøsken i Norge slik at flytting ikke er mulig.



Barn av innsatte i fengsel kan ha kontakt med forelder som er innsatt,  og det gjøres mer for å
muliggjøre dette.  Dersom far blir utvist til Mongolia i 5 år er det ikke like lett å få til en besøksordning.
Dette til tross for at den norske innsatte kan ha begått langt alvorligere straffbare handlinger enn
utlendingen som oppga uriktig identitet.

Eksempel 4:
Vi har over tid sett eksempler på saker som behandles i retten der etnisk norsk forelder blir positivt
forskjellsbehandlet.  Mao gir etnisk norsk bakgrunn positiv utteling i motsetning til annen etnisk
bakgrunn. Slik forskjellingsbehandling må også ligge til grunn for utarbeidelse av et viktig
policydokument som gjelder barns beste.

• Hvilken kunnskap om slik forskjellsbehandling har ligget til grunn for å unnlate å ha et
minoritetsperspektiv?

• Hvorfor har man valgt å se bort fra en slik diskrimineringsdimensjon i utarbeidelsen av
mandatet?

Norge er et flerkulturelt samfunn,  jf Stortingsmelding 49. I utarbeidelse av policy skal det tas hensyn til
dette. I tillegg er krav om utredning klar i forhold til at det skal tas hensyn til forsvarlig
saksbehandlingstid nettopp for å sikre at viktige perspektiver og temaer inkluderes.

En av de sakssområder vi får økende henvendelser i forhold til er saker på dette området.  Mao vil
viktigheten av et minoritetsperspektiv når det gjelder barnets beste ikke bli mindre over tid.

OMOD ber Barn og likestillingsministeren om å stanse arbeidet umiddelbart og sørge for at
minoritetsperspektivet tas inn.  Vi spør:  kan Statsråden med ansvar for barn,  familie, likestilling og
diskriminering leve med at et policydokument vedrørende barns beste gir et for sterkt inntrykk av å ha
strukturell diskriminering som et utgangspunkt?

Vi håper å ikke måtte be Likestillings-  og diskrimineringsombudet om å vurdere muligens
diskriminerning i NOU 2008:9. Vi lever i et flerkulturelt samfunn der alle barn skal ha like rettigheter, og
der lovgiver skal sikre dette.  Det er barneministeren sitt ansvar å sikre at alle barns rettigheter ivaretas,
og i forslaget til ny barnelov ser OMOD det som viktig at alle barn blir inkludert.
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