
 

__________________________________________________________________________________________ 
Foreningen 2 Foreldre jobber systematisk for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. Trygge familieforhold 
for barn innebærer likeverdig, felles omsorg og ansvar som utgangspunkt uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Vi vil 
fjerne en foreldet barnelov som skaper sterke konflikter mellom foreldrene, og etablere en barnelov som sikrer at barn-
foreldrerelasjonene ivaretas, både iht FN Barnekonvensjon, Menneskerettighetene, og barnas egne ønsker. 

 

 
Pressemelding fra Foreningen 2 Foreldre 22.08.05: 

 
 

Likestillingsnemnda slår fast:  

barnets forhold til far skal ikke avhenge av mor.  
 

- Vi er svært fornøyd med at Likestillingsnemnda torsdag fastslo at barnelovens 
bestemmelser om at mor skal ha foreldreansvaret alene dersom hun ikke er gift bryter med 
likestillingsloven, stikk i strid med hva Barne- og Familiedepartementet mener i saken.  

Foreningen 2 Foreldre har lenge jobbet for å få Barne- og Familiedepartementet til å innse 
at dagens barnelov er svært foreldet. Avgjørelsen fra nemnda er klart signal til kvinner om 
at far ikke kan velges vekk til fordel for økt bidrag og offentlige støtteordninger. Det er også 
et klart signal til alle menn om at man har et ansvar som far, enten man vil eller ikke, fra 
det øyeblikk barnet ser dagens lys, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Sonja Cassidy. 

- Foreningen 2 Foreldre jobber for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. 
Avgjørelsen vil bidra til sikre barnets juridiske bindinger til far, selv om han ikke bor sammen 
med mor. Det gir også trygghet for barnet at far har del i foreldreansvaret. Uten dette får han 
ikke informasjon om barnets helse, eller opplysninger fra barnehage eller skole. Til nå har det 
vært vanskelig for en far som ikke har vært gift med barnets mor å følge opp barnet i 
hverdagen, påpeker Cassidy. 

- Barna tjener på å få ha foreldreressurser og foreldrenettverkene på begge sider til stede i 
livet sitt. Avgjørelsen som nå er kommet er i tråd med EMK og FNs Barnekonvensjon 
artikkel 2, der det går fram at det er ulovlig å diskriminere barn p.g.a. foreldrenes status, 
fastslår Cassidy. 

- Nemnda fastslo i sin avgjørelse et svært viktig prinsipp, nemlig at det er viktig å fokusere på 
hvilke signaler en lov gir om foreldrenes forventede deltakelse i barnas liv. Vi vil nå ha en tett 
oppfølging av Barne- og familiedepartementet for å påse at vedtak medfører en konkret 
forbedring av barneloven, både på kort og lengre sikt. Vi trenger en moderne barnelov som gir 
barn automatisk rett til hverdagskontakt med begge sine foreldre og foreldrenettverk uten at 
den reorganiserte familien må gjennom ødeleggende rettsprosesser, avslutter Cassidy. 

 

For flere opplysninger kontakt leder i F2F, Sonja Cassidy, på epost leder@f2f.no eller 
mobil 982 19 592. 


