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Høringsuttalelse om rapport fra arbeidsgruppe som har
gjennomgått regelverk, organisering og behandling av
barnebortføringssaker i Norge
Det vises til høringsnotat og -brev av 14. mai i år.
Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud for menn i vanskelige livssituasjoner,
samler inn og formidler kunnskap om gutter og menn, og er en pådriver for et
mannsperspektiv i likestillingspolitikken. Bant annet gjennom Mannstelefonen, vår Juridiske
rådgivningstelefon og ulike terapeutiske tilbud har Reform gjennom årene hatt mye kontakt
med både fedre og mødre og til dels komplisert samlivsbruddproblematikk.
Å styrke innsatsen for å forhindre barnebortføringer framstår som svært viktig. Reform anser
arbeidsgruppas arbeid som svært grundig, og tiltakene som foreslås som gjennomtenkte og
gode, som forslagene om gi barnevernet en mer sentral rolle i barnebortføringssaker og å
innarbeide en meklingsordning for slike saker i rettsapparatet.
Vi har ingen innsigelser til arbeidsgruppas anbefalinger til tiltak eller til endringene som
foreslås av utvalget, men vi vil få knytte et par kommentarer til saksområdet.
I utgangspunktet anser vi barnebortføringsproblemet som “kjønnsnøytralt”, i den forstand at
det er både mødre og fedre som bortfører, og både gutter og jenter bortføres. Det må også
være barnas beste som står i fokus, ikke foreldrenes kjønn. Reform vil likevel påpeke at det
må sikres at alt arbeid og alle prosedyrer må være kjønnsnøytrale i den forstand at uansett
om det er mor eller far som bortfører, må det være full likebehandling av sakene. I dag kan
det synes som at bortføringer foretatt av far ofte vurderes som mer alvorlig enn bortføringer
foretatt av mor. Dette hviler sannsynligvis på et oppfatning av at mødres omsorgsevne er
bedre og «riktigere» enn fedres, noe det ikke er belegg for å hevde.
Vi anfører også at når det gjelder land der foreldrene i intern lovgivning forskjellsbehandles
noe som kan slå begge veier – er det viktig at innsatsen er særlig tilpasset dette, med norske
verdier som retningsgivende for arbeidet herfra. Det enkelte lands mors- eller
farspresumpsjon må ikke få styre norsk innsats til barnas beste.
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