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Høring om innføring av obligatorisk mekling ved  samlivsbrudd for C
samboere med felles barn under 16 år

Kvinnefronten takker for invitasjon til å legge fram vårt syn på innføring av
obligatorisk mekling for samboere med barn under 16 år.

Kvinnefronten er prinsipielt imot å sidestille samboere med ektepar ved å pålegge
partene  melding  ved samlivsbrudd ,  slik Regjeringen foreslår i høringsnotatet.

Kvinnefronten vil understreke at personer som inngår samboerskap ,  har valgt en
samlivsform ,  vel vitende om at denne ikke har de samme rettigheter og plikter som
ekteskap .  Kvinnefronten mener at dette valget må respekteres og deler ikke
Regjeringens syn på at ekteskap er den ønskelige samlivsform ,  jf. St.meld. nr.  29 (2002-
2003)  familiemeldingen.

Kvinnefronten vil vise til at det hersker stor uenighet også blant fagfolk om hvorvidt
obligatorisk mekling er til barns beste .  Dette er det  gjort rede  for i kap. 3.4 i
familiemeldingen .  Kvinnefronten vil også vise til at Barnefordelingsprosessutvalget går
inn for frivillig mekling ved samlivsbrudd for alle,  jf. i NOU 1998 :17. Som Regjeringen
redegjør for, er det få land som har obligatorisk mekling.

Kvinnefronten mener at det er det offentlige som bør gi tilbud om veiledning og ev.
mekling, dersom en av partene eller begge ønsker det .  Veiledningen skal være
livssynsnøytral og imøtekomme foreldrenes egne veiledningsbehov.

Det følger av dette at Kvinnefronten også er sterkt imot at Regjeringen vil kreve
meklingsattest som bevis for at en forelder har krav på utvidet barnetrygd etter
samlivsbrudd .  En slik kobling mellom en rettighet og tvang til innblanding i partenes
privatliv ,  vil vi karakterisere som overformynderi fra statens side overfor voksne
mennesker som er utmerket i stand til å gjøre sine egne valg om hvem de vil leve
sammen med.

Oslo, 10.2.05
Med vennlig hilsen
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