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Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ønsker å knytte noen kommentarer til NOU 2008:9 ut
fra et kjønns- og likestillingsfagligperspektiv. STKs faglige kompetanse ligger ikke primært innen
for barnepsykologi eller juss, men innen kjønns- og likestillingsproblematikk, herunder
kjønnsrelasjoner og familieformer i endring og barn/ungdom og likestilling. Det er ut fra disse
perspektiver vi kommenterer utredningen.

Innledningsvis vil vi si at utredningen virker som et grundig og gjennomtenkt arbeid, og at det er
merkbart at det har vært solid kjønnsforskningskompetanse representert i utvalget. Utredningen har
inndratt relevant og viktig forskningslitteratur og det er mange gode argumenter både for flertallenes
og mindretallenes konklusjoner og anbefalinger. Vi merker oss at utvalget har vært ganske samstemt
om mål og premisser for arbeidet. Behovet for å endre barnelovens bestemmelser om forelderansvar,
bosted og samvær ut fra den forståelse at begge foreldre anses å være like viktige for barnet anser
STK som viktig, både ut fra hensynet til barns livskvalitet og ut fra endrede kulturelle forståelser av
forelderskap, kjønn og oppvekst.

Vi ønsker likevel å melde inn noen synspunkter på utvalgets forståelse og behandling av
likestillingsdimensjonen. Utgangspunktet har vært at likestillingshensyn ikke kan være førende
dersom dette vil medføre en utvikling som ikke tjener barnets interesser, men at likestillingshensyn
indirekte kan få avgjørende vekt fordi kontakt med begge foreldre ofte vil være til barnets beste.

I dette resonnementet forstås likestilling utelukkende som et  rettighetsforhold mellom voksne,
og ut fra en slik premiss er det ikke vanskelig å være uenig i at likestilling ikke må gå på bekostning
av barns velferd. Det som utvalget imidlertid ser bort fra er  at barn kan ha en egen interesse i
likestilling -  som går ut over det å ha kontakt med begge foreldre. Barn er også samfunnsborgere og
graden av likestilling i samfunnet har betydning for deres livskvalitet og utviklingsmuligheter i en
bredere forstand. Graden av likestilling i skole og familie har betydning for oppvekstmiljøets kvalitet
og for hvilke forventninger barn møtes med, hvilke utfoldelses- og utviklingsmuligheter barn kan bli
bevisste om, og hvilke ressurser de har mulighet for å tilegne seg for å realisere disse muligheter.
Eksempelvis tyder generasjonsstudier på at foreldrenes kjønnsroller kan ha stor betydning for
utviklingen i voksenalder. Jenter med hjemmeværende mødre opplever ofte større psykologisk
ambivalens i relasjonen til mor enn jenter med yrkesaktive mødre (Brannen 2004, Nielsen &
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Rudberg 2006)1. Maktbalansen mellom foreldrene, spesielt fars aksept av mors yrkesaktivitet har
betydning for døtrenes selvverd som voksne (von der Lippe 1988)2. En mindre studie fant at gutter
med fjerne fedre sliter mer med å utvikle egen kompetanse som nærværende fedre enn gutter som
selv har opplevd å ha en nærværende far, og at gutter som har hatt hjemmeværende mødre også som
voksne har problemer med å se kvinner som personer samme type ønsker og behov som dem
selv (Hvistendal 1987)3.

Vi vil altså peke på betydningen av et skille mellom to betydninger av likestilling, på den ene
side likestilling som en rettighet, på den annen side likestilling som livskvalitet og
utfoldelsesmuligheter. Begge betydninger kan være relevante for voksne og for barn. Dermed er det
duket for et felt hvor  ulike likestillingshensyn  kan komme i strid med hverandre, dels fordi
rettighetsperspektivet kan komme i strid med livskvalitetshensyn, og dels fordi voksnes
likestillingsinteresser kan komme i strid med bams likestillingsinteresser. Et eksempel på det siste
var endringen av likestillingsloven på 1990-tallet som åpnet for kvotering av menn inn i
barnehageyrker. Dette var viktig sett fra barns likestillingsperspektiv fordi de dermed ble gitt
anledning til å vokse opp med mindre stereotype forestillinger om kjønn og omsorg — samtidig som
det ut fra et rettighetsperspektiv mellom voksne kunne ses på som en ytterligere forsterkning av
menns fordeler i yrkeslivet vis-å-vis kvinner. En interessekonflikt med andre ord, men ikke en
motsetning  mellom  likestillingshensyn og barnets beste.

Når slike interessekonflikter mellom voksnes og barns likestillingsinteresser oppstår mener vi at
barns interesser bør prioriteres fordi det er dagens barn som skal forme fremtidens likestilte samfunn.
Prioritering av barns likestillingsbehov over de voksnes likestillingsbehov er også et argument for å
gi fortrinn for ordninger som støtter opp under den kulturelle endring av kjønnsroller som er i gang i
vår tid, fremfor ordninger som søker å kompensere for den urettferdighet som en tradisjonell
kjønnsforståelse og konsekvenser av egne tradisjonelle kjønnsrollevalg kan påføre foreldrene. Norge
er et av de land som har gått foran med slike kulturdrivende politiske endringer av tradisjonelle
kjønnsroller også når det gjelder barns oppvekstvilkår, med pappapermisjonen som et av de fremste
eksempler. Samtidig mener vi at arbeidet for å fremme et mindre rigid og begrensende
kjønnsrollesystem krever at det finnes eller fremmes en positiv vilje og identifikasjon hos aktørene.
Pappapermisjonen er et godt eksempel på en slik dynamikk hvor en offentlig ordning skaper og
fremmer en ny identifikasjon med et kjønnsendringsprosjekt. Likestilling i kulturell forstand hverken
kan eller bør gjennomtvinges blant folk som absolutt ikke vil ha det. Det er dermed ikke de mest
vanskelige barnefordelingssaker som er opplagte som felter for det kulturelle nybrottsarbeid. Dette
tilsier at hensynet til et kulturelt endringsperspektiv vanligvis bør ha fortrinn, men at
endringsperspektivet ikke bør brukes som argument for å forverre en i forveien sosialt belastet eller
vanskelig situasjon hos enkeltpersoner.

På basis av dette har STK følgende kommentarer til de forslag fra utvalget hvor det er dissens:

1) STK støtter mindretallet i atfellesforelderansvar  bør være uavhengig av om foreldrene har bodd
sammen  (med de unntak som er nevnt). Forelderansvar skal ikke være noe en far kan velge bort, på
samme måte som barn ikke kan være en mors personlige "eiendom" bare fordi hun ikke er gift eller
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four -generation families. London:Palgrave Macmillan.
Nielsen, H.B. og M.Rudberg (2006): Moderne jenter - tre generasjoner på vei. Oslo:Universitetsforlaget.
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samboende med faren til barnet. En endring av barneloven på dette punktet vil være med til å
etablere en normalforståelse av at menn har samme type ansvar som kvinner for de barn som de
frembringer, noe som er viktig både i et kulturelt perspektiv og ut fra barnets perspektiv. Det kan
også ses som et oppgjør med en århundre lang tradisjon hvor det kun var kvinnen som "kom i
ulykke" ved uplanlagt gaviditet, mens menn i høyden ble dratt økonomisk til ansvar.

2) STK støtter flertallets synspunkt om atforeldre  med felles forelderansvar må samtykke dersom
bostedsforelderen skal kunne flytte innenlands med barnet — såfremt dette vil bety at samværsretten
vil bli vanskelig å gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Barns interesse i å bevare kontakten med
begge foreldre bør tillegges større vekt enn bostedsforelderens interesse i å flytte. Vi har imidlertid to
bemerkninger til flertallets standpunkt: det ene er at vi mener at samtykkeretten utelukkende bør
knyttes til tilfeller hvor samvær allerede er etablert — fordi dette vil gi samværforelderen ytterligere et
insentiv til å etablere aktivt samvær. Hvis det åpnes opp for at samtykkeretten til flytting også kan
hevdes ved planlagt samvær minskes et slik insentiv og det vil kunne få urimelige følger (f eks at en
passiv samværsforelder får rett til å hindre flytting). Det annet er at en samværsforelder som
motsetter seg bostedsforelderens flytting samtidig må være innstilt på selv å overta som
bostedsforelder for barnet dersom den opprinnelige bostedsforelder likevel ønsker å flytte. Dette vil
skape en mer rimelig balanse mellom rettighet og ansvar.

3) STK støtter flertallet i at  legaldefinisjonen av "vanlig samværsrett" bevares og utvides.  Vi har
forståelse for mindretallets argument om at dette kan fungere normativt og konserverende og dermed
begrensende i forhold til mer omfattende eller fleksibelt samvær. Likevel mener vi at faren for det
motsatte er mer betenkelig, nemlig at fraværet av en legaldefinisjon kan bety at noen barn får mindre
samvær. Dette vil kunne slå uheldig ut i et sosialt perspektiv. Det er viktigere å legge til rette for at
alle barn sikres et rimelig samvær enn at det legges til rette for at f eks urbane middelklasse familier
kan utvikle nye praksiser mens andre sakker akterut. Den definisjon av vanlig samværsrett som
foreslås er så pass omfattende at den vil kunne sikre en bra kontakt til samværforelderen for alle barn
der samvær er aktuelt. Normen som utvalget foreslår representerer en utvidelse av det samvær som
mange barn har pr i dag og den vil dermed fungere progressivt og ikke konserverende ut fra dagens
situasjon sett som helhet.

4) STK støtter flertallet om at loven  ikke bør ha noe utgangspunkt om barnets bosted.  Spørsmålet om
domstolen bør gis adgangs til å idømme delt bosted finner vi vanskelig. Vi har forståelse for
mindretallets argument om at to foreldre som må gå rettens vei for å avgjøre barnets bosted sjelden
vil ha det beste utgangspunkt for det samarbeid som delt bosted krever. På den andre siden vil
utsikten til å kunne bli dømt til delt bosted også kunne føre til at foreldre i utgangspunktet velger
denne løsning frem for å gå gjennom en rettsprosess i håp om å få bostedsretten alene, og dermed
kan en sterkt belastende rettssak for barnet unngås. Delt bosted ved dom vil på sin side bety at saken
er avgjort og at foreldrene dermed får en ny situasjon å forholde seg til (jf. de svenske undersøkelser
som viser at delt bosted etter dom faktisk fungerer i de fleste tilfeller). Vi tilslutter oss derfor, under
noen tvil, til det flertall som anbefaler  at domstolen gis anledning til å idømme delt bosted når det
foreligger særlige grunner til dette — med henvisning til at også domstolen er forpliktet til å dømme
ut fra hva som tjener barnets beste i hvert enkelt tilfelle.

Når det gjelder domsavgjørelser i barnefordelingssaker generelt vil vi nevne at det bør utredes
om barnet bør få oppvent en egen forsvarsadvokat uavhengig av foreldrenes. Vi vil også peke på
viktigheten av at det arbeides med å etablere andre former for meglingsinstanser enn de juridiske, så
som konfliktråd eller andre metoder som er utviklet f eks av Alternativ til vold.
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5) STK støtter flertallet når det gjelder  bruk av tvangsfullbyrdelse av samvær i særskilte situasjoner.
Hensynet til den preventive effekten mot sabotering av samvær er et viktig hensyn her. Barns
samværsrett med begge foreldre er et samfunnsansvar som ikke bør kunne forhindres urettmessig av
den ene forelder uten alvorlige konsekvenser.


