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Foreldrar geta skilið
- kerfið á ekki að skilja börnin
frá foreldrum sínum

Vinnum saman
- breytum kerfinu,
barnanna vegna

Gildi umræðna

Umræður um sifjalög, barnalög og almennt
málefni, sem snerta barna- og fjölskyldumálefni, eru mikilvægar til að glöggva sig sem best
á straumum og stefnum á þessu sviði vegna
þess hve þjóðfélagsbreytingar eru örar. Það
hefur gjarnan verið litið þannig á, að það sé
aðeins á færi sérfróðra sifjalagafræðinga eða
félagsfræðinga að ræða þessi mál af því viti,
sem þarf til að setja mark sitt á lög og framkvæmd þeirra. Hins síðari ár hafa þó fleiri
hvatt sér hljóðs á þessum vettvangi, hreyft
sjónarmiðum og óskað eftir að tillit sé tekið
til þeirra, þótt þau byggist ekki á fræðilegum
rannsóknum. Félag ábyrgra feðra hefur nú um
nokkurt skeið látið að sér kveða í þessum umræðum og lagt
sitt af mörkum til að stækka sjóndeildarhringinn og umræðuvettvanginn. Nú stendur félagið að útgáfu þessa blaðs og
sannar enn, að hugur fylgir máli hjá forráðamönnum þess.
Sem dóms- og kirkjumálaráðherra hef ég fengið margar
heimsóknir feðra, sem glíma við kerfið, barnsmæður eða fyrrverandi eiginkonur vegna ágreinings um forræði yfir börn-

um eða þeir sætta sig illa við lög og reglur um
meðlagsgreiðslur. Stundum koma menn til
að leita lausna eða ráða og í öðrum tilvikum
aðeins til að segja mér frá í von um, að ég beiti
mér fyrir breytingum til betri vegar.
Á því þingi, sem nú situr, verður væntanlega
samþykkt frumvarp frá mér um breytingu á
sifjalögum og barnalögum, sem koma til móts
við nokkur af þeim sjónarmiðum, sem mér
hafa verið kynnt. Á þessu sviði er skynsamlegt fyrir löggjafann að stíga varlega til jarðar,
án þess að missa sjónar af því hlutverki sínu
að tryggja að lögin séu í sem mestu og bestu
samræmi við réttlætiskennd borgaranna. Umræður, heilbrigð
og málefnaleg skoðanaskipti eru besta leiðin til að hafa áhrif
í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þess vegna fagna ég því framtaki
Félags ábyrgra feðra að gefa út þetta rit og óska félaginu velfarnaðar í starfi.
Björn Bjarnason,
dóms- og kirkjumálaráðherra.
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Virðum rétt barnanna!
Fyrir ríflega ári gaf Félag ábyrgra feðra (Fáf) út
bókina „Feður og börn á nýrri öld“. Í bókinni
er mikið ítarefni um málefni og réttindabaráttu forsjárlausra foreldra á Íslandi ásamt
yfirliti yfir starfsemi félagsins. Garðar Baldvinsson, fyrrverandi formaður Fáf, hafði veg
og vanda af þeirri útgáfu.
Útgáfa þessa blaðs, Ábyrgir feður, er í líkingu
við þau sem bræðrafélög okkar víða erlendis
gefa út. Má þar nefnda blaðið Tidskriftet 2
foreldre í Noregi gefið út af www.f2f.no og McKenzie Magazine í
Englandi, gefið út af www.fnf.org.uk. Með þessu viljum við ná víðar
með okkar sjónarmið sem vonandi mun styrkja okkar málstað.
Í dag eru bæði kynin fyrirvinnur og bæði sjá um uppeldi barna og
um heimilisstörfin. Þegar kemur að skilnaði hjá foreldrum raskast
þessi gildi. Samband barns og þess foreldris sem barnið býr ekki
hjá, er illa verndað í lögum. Barn er með lögheimili hjá móður í um
90% tilvika. Það er staðreynd að forsjárforeldri kemst upp með að
tálma umgengni í lengri eða skemmri tíma. Viðurlög eru gagnslaus
hér á landi og afleiðingin eru föðursvipt börn. Bestu hagsmunir barna
er að njóta ástríks sambands við báða foreldra, einnig eftir skilnað.
Fyrir þeim rétti berst Félag ábyrgra feðra. Í 18. gr. Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna segir:
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„Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja
að sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að
ala upp barn og koma því til þroska. Foreldrar, eða lögráðamenn, ef
við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og því að barni sé komið til
þroska. Það sem barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í huga.“
Í þessu blaði er fjallað um feður og börn. Það er bent á galla í íslenskum lögum og framkvæmd þeirra. Það er barni fyrir bestu að
njóta ástríks sambands við báða foreldra sína. Báðir foreldrar eiga
að virða þennan rétt barna. Í foreldrajafnrétti eru bestu hagsmunir
barna fólgnir og gildir þá einu hvort foreldrar búa saman eða hvort
í sínu lagi.
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Fortíð að baki – framtíð að veði
Helgi Áss Grétarsson skrifar

Þ
, Þetta hófst allt saman
á Gauk á Stöng árið
1987.. .“ og svo var öll
saga móður af sambandi
sínu við föður rakin í
greinargerð hennar fyrir
sýslumanni mörgum
árum eftir að hún sté
fæti sínum inn á skemmtistað og kynntist
væntanlegum barnsföður sínum.



essi saga lýsir hvernig samskiptamynstur
foreldra eftir slit parsambands þeirra getur
orðið, þ.e. orka þeirra fer í fortíðina, en
síður að framtíð barns þeirra og sinnar eigin. Án
þess að greinarhöfundur sé sérfróður í sálfræði
og félagsráðgjöf má hinsvegar ætla að stundum
þurfi foreldrar að vinna úr tilfinningum sínum
sem varða fortíðina. Slíkt getur hjálpað þeim
að takast á við framtíðina. Sú staða getur einnig verið uppi að parsamband foreldra hafi einkennst af andlegu og líkamlegu ofbeldi eða að
borið hafi á misnotkun áfengis og annarra vímuefna. Það er hugsanlegt að brýnt sé að forða barni
frá aðstæðum þar sem ofbeldi og misnotkun á
vímugjöfum er daglegt brauð.
Með hliðsjón af ofangreindum tilvikum skiptir
miklu að ákveða hvert skuli vera hlutverk ríkisins í málefnum fjölskyldna og barna. Á ríkið að
treysta foreldrum fyrir börnunum sínum þar til að
annað reynist sannað eða á það þegar frá fæðingu
barns að sjá um það? Síðari möguleikinn virðist
fjarstæðukenndur en til eru raddir sem vilja að
hlutverk ríkisins sé sem mest á þessu sviði. Þó eru
sjálfsagt fáir sem eru sammála þeim sjónarmiðum
sem fram komu í ritgerð Halldórs Kiljans Laxness, Karl, kona, barn og rituð var árið 1929.
Ritgerðina er að finna í Alþýðubókinni og er hér
að neðan vitnað til bls. 175-176 í 5. útgáfu bókarinnar frá 1956:
,,...að alþýðubörnum sé þegar eftir fæðingu veitt
aðhlynning á barnahjúkrunarstofum, höfð undir
eftirliti barnaleikvallanna áður en þau geta farið
að leika sér, en alin síðan upp á stórum samheimilum, - kent þar að leika sér, hugsa, þekkja, trúa,
vinna – í einu orði sagt: búin þar undir að gánga
út í lífið sem starfshæfir og mentaðir únglíngar."
Óháð hvert hlutverk hins opinbera skuli vera
í þessum efnum þá má segja til einföldunar
að útgangspunktur núgildandi laga sé að foreldrar séu barni fyrir bestu. Barnalög eru aðallega
einkaréttarlegs eðlis á meðan barnaverndarlög
eru allsherjarréttarlegs eðlis og veita ríkisvaldinu
heimildir til að taka barn frá foreldrum sínum að
uppfylltum ströngum lagaskilyrðum. Í hnotskurn
má því segja að samkvæmt barnalögum sé verið

að skapa réttarstöðu barns gagnvart foreldrum
sem er treystandi til að ala önn fyrir því. Hlutverk hins opinbera skv. barnalögum er margþætt
en einn mikilvægasti þáttur þess er að að útvega
foreldrum og börnum sanngjarnt úrlausnarkerfi. Fullnægir núverandi kerfi þeim skyldum að
meðferð mála á grundvelli barnalaga sé hröð og
sanngjörn? Því miður má draga það í efa þar sem
of oft hefur sú kaldranalega staða komið upp að
foreldri sem barn býr ekki hjá, venjulega faðir,
fær ekki að sjá barnið sitt svo vikum, mánuðum
og jafnvel árum skiptir þó svo að málið sé til
meðferðar hjá þartilbærum stjórnvöldum og það
er ósannað að það myndi skaða barnið að hitta
foreldri sitt.
Með hliðsjón af ofangreindu má spyrja hvað
feður geti lagt af mörkum til þess að réttur
barna sé virtur í hvívetna? Hvaða ábyrgð eiga þeir
að axla og njóta þeir sannmælis í þjóðfélaginu?
Er samstaða um það í þjóðfélaginu að hlutverk
móður og föður séu jafn mikilvæg? Er samstaða
um það á vinnumarkaðnum að það sé jafn eðlilegt að faðir fari úr sinni vinnu að sinna veiku
barni og að móðir myndi gera það? Hugsanlega
er þetta rót þess vanda sem feður standa frammi
fyrir þegar þeir vilja hafa forsjá barna sinna og
njóta samvista með þeim eftir skilnað – staða
þeirra á vinnumarkaðnum og innan fjölskyldunnar sem og gamalgróin viðhorf í samfélaginu
auka líkurnar á að það sé talið börnum fyrir
bestu að vera hjá mæðrum sínum.
Á karlaráðstefnunni, Karlar um borð, sem
haldin var í Salnum í Kópavogi á fullveldisdaginn á síðasta ári, kom það fram í máli margra
fyrirlesara að karlmenn þyrftu að rækja heimilis-skyldur sínar betur og taka meiri þátt í fjölskyldulífi til þess að jafnvægi og jafnræði kynjanna yrði komið á. Konur gætu þá fremur átt færi
á að standa jafnfætis körlum á vinnumarkaðnum
og ímyndaður eða raunverulegur kynjabundinn
launamunur myndi heyra sögunni til. Þessi hugmyndafræði er góðra gjalda verð ekki síst fyrir
þær sakir að hún grundvallast á því að feður taki
meiri þátt í uppeldi barna á meðan parsamband
foreldra er enn til staðar. Þetta breytir því ekki að

„Það var auðvelt að finna pabba í mannfjöldanum við útskriftina..
enginn brosti breiðar. „
Siân E. Morgan

mikilvægt er að bæði kynin upplifi samfélagið þannig að þau séu jafn mikilvægir
foreldrar, óháð því hvort þau séu par eður
ei.
Í þessum viðkvæma málaflokki barna
og foreldra þarf ávallt að gæta þess að alhæfa ekki of mikið þar sem einstaklingar
eru ólíkir og staða hverrar fjölskyldueiningar misjöfn. Greina má þó kjarna sem
mikilvægt er að ábyrgir feður hafi í huga:
Að rækta samband við barnið sitt skilar
sér alltaf til baka. Tíminn sem þú hefur
með barninu þínu er skammur, það vex
og breytist hraðar en þú. Nýttu tímann
vel því hann kemur aldrei aftur.

Vissir þú...
...að börn búa í um 90% tilvika hjá móður eftir skilnað?
...að feður eiga nánast enga möguleika á að fá forsjá nema móðir eigi í
miklum erfiðleikum?
...að sameiginleg forsjá er víðast í nágrannalöndum okkar orðin meginregla við skilnað?
…að ef móðir fær ein forsjá barna sinna og skráir sig í sambúð með
nýjum maka – þá fær nýi makinn sjálfkrafa forsjá barnanna eftir 1 ár í
sambúð – en ekki blóðfaðir þeirra?
…ef móðirin fellur skyndilega frá að einu ári liðnu með nýjum maka í
sambúð – þá heldur nýji makinn forsjá þeirra – en ekki blóðfaðir þeirra?

Höfundur er lögfræðingur.



Barn skal vera rétt feðrað
Gísli Gíslason skrifar

V

ið gerð síðustu barnalaga var
í fyrsta sinn opnað á þann rétt
karla að höfða faðernismál, telji
þeir sig faðir barns. Þetta kom ekki til af
góðu. Karlmaður krafðist þess fyrir rétti
að fá að vera faðir barns sem kona hafði
fætt en hún feðraði ekki barnið við fæðingu. Fyrir hæstarrétti var honum veitt
þessi heimild og í dag á þetta barn sinn
föður eins og önnur börn. Í framhaldi af
þessum dómi var svohljóðandi setningu
bætt í 10. gr barnalaga frá 2003:
„Stefnandi
faðernismáls
getur
verið barnið sjálft, móðir þess eða
maður sem telur sig föður barns,
enda hafi barnið ekki verið feðrað.“
Hér er heimild karlmanns til að höfða
faðernismál, þrengd við það að móðir
hafi alls ekki feðrað barnið. Þetta þýðir
að ef gift kona verður ófrísk eftir annan
mann, en kennir eiginmanni barnið og
hann gengst við því, þá er engin leið
fyrir hinn raunverulega faðir að fara í
faðernismál. Barnið getur aftur á móti
farið fram á faðernismál þegar það er
orðið lögráða.
Pater-est reglan
Hér gildir svokölluð faðernisregla eða
„pater-est“ reglan sem byggir á því að svo
sterkar líkur séu fyrir því að barnið sé getið
við samfarir konunnar við eiginmann sinn
að gengið er út frá því sem reglu. Þessi
regla var góðra gjalda verð áður en nútíma
vísindi gátu staðfest með óyggjandi hætti
rétt feðerni. Í dag er hægt að framkvæma
svonefnt DNA-próf sem staðfestir með
öruggum hætti rétt faðerni. „Pater-est“
reglan á því heima í sögubókum.
Er karlmönnum ekki treystandi?
Ástæðan fyrir því að takmarka heimild
feðra við að höfða faðernismál er sögð



sú að koma í veg fyrir að feður séu að
nauðsynjalausu að höfða faðernismál
og gera þannig konum óskunda! M.ö.o
þá hefur löggjafinn áhyggjur af því að
karlmenn séu svo illa innrættir að þeim
sé ekki treystandi og þurfi þar af leiðandi að skerða mannréttindi þeirra
með þessum hætti. Þessi rök eru ekki
svaraverð en afleiðingin er að árlega eru
börn á Íslandi rangfeðruð.
Félag ábyrgra feðra telur að 10. gr
barnalaga eigi að hljóða svo:
„Stefnandi faðernismáls getur verið
barnið sjálft, móðir þess eða maður sem
telur sig föður barns.“

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna
Í 7. grein Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna stendur þetta:
„Barn skal skráð þegar eftir fæðingu
og á það frá fæðingu rétt til nafns, rétt
til að öðlast ríkisfang og eftir því sem
unnt er, rétt til að þekkja foreldra sína
og njóta umönnunar þeirra.“
Í dag er unnt að réttfeðra barn og það
eru mannréttindi hvers einstaklings að
vera réttfeðrað og vita uppruna sinn.
Höfundur er markaðsstjóri og formaður Fáf.

Ásakanair um ofbeldi – réttlæti eða vopn
Lúðvík Börkur Jónssn skrifar

Í

öllu réttarkerfi
hins
vestræna
heims er sá grundvöllur alls ráðandi að
menn séu saklausir
uns sekt þeirra hefur verið sönnuð.
Síðustu ár er eins og
undirstöður þessa grunnþáttar hafi aðeins
molnað. Þannig hefur almenningsálitið
haft gífurlegt vægi og í raun snúið við sönnunarbyrgðinni eftir einhæfa umfjöllun t.d.
á forsíðum DV. Við sjáum þetta líka í
stærra samhengi út í hinum stóra heimi,
þar sem stórþjóðirnar hafa komið sér upp
breyttum praksís ef grunur um hryðjuverk
kemur upp. Það er gífurlega gagnrýnt eins
og endalausir spjallþættir um það mál á
CNN og BBC gefa til kynna.
Ekki ofbeldismenn
Ofbeldi karla gegn konum og börnum er
ótrúlega fyrirferðarmikið málefni í öllum
fréttaflutningi. Hvernig stendur á þessu?
Erum við karlmenn óheflaðar skepnur
upp til hópa, feður, synir og eiginmenn?
Hefur þetta breyst? Hafa viðmiðin breyst
á þann hátt að eitthvað sem mátti áður,
megi ekki lengur? Er fréttaflutningurinn
einungis að færa upp á yfirborðið málefni
sem áður voru vel geymd leyndarmál? Er
þetta kannski engin aukning eða stórkostleg breyting – einungis forsíður í æsifréttastíl?
Félag ábyrgra feðra fordæmir allt ofbeldi, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi
og kynferðislegt ofbeldi. Félagið mun ekki
undir nokkrum kringumstæðum verja ofbeldi og segja að eitthvað hafi verið innan
marka, aðstæður hafi verið þannig að taka
eigi tillit þeirra, andlegt ofbeldi hafi alið af
sér líkamlegt eða aðrar slíkar réttlætingar.
Ábyrgir feður eru ekki ofbeldismenn.
Félag ábyrgra feðra mun hinsvegar ekki
bregðast við ásökunum. Ljóst má vera að

ásökunum um ofbeldi í erfiðum skilnaðarmálum hefur verið beitt sem vopni til að
koma höggi á gagnaðilann eða til að réttlæta eigin gjörðir og fá samúð aðstandenda.
Þetta vita allir, hvort sem þeir eru tilbúnir
til að viðurkenna það eða ekki. Þó leitt sé
frá því að greina þá vitum við að sérhæfðir
lögfræðingar í forsjárdeilum hafa hreinlega tekið upp að fyrra bragði við sína
umbjóðendur hvort ekki sé einhversstaðar
fótur fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Tvær
línur þar sem ýjað er að slíku í greinargerð
og ameríska taktíkin um „let him deny it“
svínvirkar. Þá er viðkomandi kominn í þá
ömurlegu og óvinnandi aðstöðu að þurfa
að sanna sakleysi sitt, sektarbyrðin snýst
algjörlega við.

um ofbeldi. Ásökun um ofbeldi er nánast
ógjörningur að þvo af sér ef ákæra fylgir
ekki í kjölfarið. Það er hálfhlægilegt að
meiðyrðalöggjöfin leyfi mönnum að fara
í málaferli vegna órökstuddrar setningar í
blaði en ásökun um ofbeldi í fjölskyldumáli
situr endalaust og hangir yfir viðkomandi
það sem eftir er í okkar litla samfélagi.

Ljótur leikur
Fölsk ásökun er ótrúlega ljótur leikur
sem yfirleitt breytist í búmerang því oft
gleymist í hita leiksins að börnin eignast
þar með föður sem ásakaður hefur verið

aratriðum réttarkerfisins – fólk er saklaust
uns sekt þeirra er sönnuð.

Félag ábyrgra feðra hefur séð ástæðu til
að ræða það við þingmenn alsherjarnefndar að ofbeldisumræða megi ekki einkenna
málflutning við setningu nýrra laga um t.d.
þau sjálfsögðu atriði hvort dómarar megi
dæma foreldra í áframhaldandi sameiginlega forsjá eða ekki. Látum ekki minnsta
minnihlutann stjórna ferðinni, því ef svo
fer, þá er skottið farið að dilla hundinum.
Félag ábyrgra feðra fordæmir ofbeldi en
við megum ekki missa sjónar af grundvall-

Höfundur er framkvæmdastjóri og gjaldkeri Fáf.



Að dæma foreldra í sameiginlega forsjá
Gísli Gíslason skrifar

Fyrir Alþingi liggur
frumvarp þar sem gera á
sameiginlega forsjá að
meginreglu við skilnað
foreldra. Það er ekki gert
ráð fyrir því að dómstólar
geti dæmt í sameiginlega
forsjá. Ég vil færa rök fyrir
því að það ætti að skoða
þann möguleika vel.
a) Ákvörðun um forsjá er tekin þegar erfiðleikar
í skilnaðarferlinu eru mestir.
Þegar skilnaðarferlið er yfirstaðið, skánar oftast
samband foreldra. Það gerist hraðar þegar
hvorugt foreldri „tapar“ í skilnaðinum. Það
getur því hjálpað fólki að vera dæmt í sameiginlega forsjá. Hvorugt foreldri tapar forsjá og fólk
nær fyrr áttum í nýrri tilveru eftir skilnað og þess
njóta börnin.
b) Tími foreldra fyrir sjálfan sig eftir skilnað
eykst við sameiginlega forsjá.
Ef foreldrar fara sameiginlega með forsjá barna
sinna og búsetan er nokkuð jöfn, hafa báðir foreldrar góðan tíma fyrir sjálfan sig, þegar barnið er
hjá hinu foreldrinu. Þannig getur jafnvel dæmd
sameiginleg forsjá hjálpað foreldrum að ná fyrr



tökum á nýju lífi eftir skilnað, sem eru bestu hagsmunir barna.
c) Nágrannalönd dæma í sameiginlega forsjá.
Upp úr 1997 fóru Svíar að dæma foreldra í sameiginlega forsjá. Seinna kom upp mál þar sem
dæmt var í sameiginlega forsjá en ofbeldi var á
milli foreldranna (Rättsfallet NJA 1999). Í framhaldi komu upp efasemdir um hvort rétt væri að
dæma í sameiginlega forsjá gegn vilja annars
foreldris. Nú í ár voru gefin út ný lög í Svíþjóð.
Þar segir skýrt að það sem er barni fyrir bestu eigi
að vera ráðandi þegar ákveða eigi forsjá, búsetu
og umgengni. Dómstólar geta áfram, líkt og í dag,
leyst upp sameiginlega forsjá en einnig ákveðið
sameiginlega forsjá gegn vilja annars foreldris,
að gefinni þeirri forsendu að það sé barni fyrir

„Pabbi minn er stoð og stytta fjölskyldunnar. Hvenær sem ég hef átt í erfiðleikum
hefur hann alltaf verið nærri til að hjálpa mér. „
Whitney Houston

bestu. „Rättsfallet NJA 1999“ eru ekki
rök fyrir því að hætta að dæma í sameiginlega forsjá, heldur verður ríkari rannsóknaskylda sem á að tryggja að dómari dæmi í
samræmi við það sem er barni fyrir bestu.
Einnig leggur það ríkari skyldur á dóminn
að hlusta vel á báða foreldra. Komist dómari að því að sameiginleg forsjá sé barni
fyrir bestu, þá ber honum að dæma það,
jafnvel þó annað foreldrið sé ekki fyllilega
sammála. Í Frakklandi má dæma í sameiginlega forsjá og jafna búsetu með
lögum frá 2002 en heimild um að dæma í
sameig-inlega forsjá hefur verið frá 1987.
Svipuð lagaheimild er í Ástralíu. Í Bretlandi
hefur dómari fulla heimild til að dæma
það sem hann telur barni fyrir bestu, þ.m.t
að dæma í sameiginlega forsjá. Í Hollandi og Kanada má dæma í sameiginlega
forsjá en ekki jafna búsetu. Í 35 fylkjum í
Bandaríkjunum er sameiginleg forsjá
meginregla og víðast hafa dómarar
heimild til að dæma í sameiginlega forsjá. Í
Belgíu kemur til atkvæðagreiðslu nú í apríl
að gera sameiginlega forsjá og jafna umönnun að meginreglu þar í landi. Norðmenn stefna að því að gera sameiginlega
forsjá og jafna búsetu að meginreglu fyrir
árið 2007. Við Íslendingar erum eftirbátar margra landa. Þeir sem vilja viðhalda núverandi gamaldags kerfi
finnst gott að horfa til Danmerkur.

fyrst og fremst sá að fá aukin meðlög. Þær
stofna til forsjármáls fyrir dómi. Dómari
dæmir lögheimilisforeldrinu, sem er móðirin, forsjána. Dæmi eru um að barn búi
áfram hjá föður í 10-12 daga í mánuði eftir
að móðir rifti sameiginlegri forsjá. Móðir
hefur aftur á móti fengið aukið meðlag
með úrskurði byggðum einvörðungu á
tekjum föður. Dæmi eru um að ráðstöfunartekjur móður séu jafnvel hærri en föðurs
fyrir slíkan úrskurð. Hér ætti dómari að
geta stoppað svona ferli, þar sem þetta eru
alls ekki bestu hagsmunir barns.
e) Sameiginleg forsjá í sögulegu samhengi.
Fyrir nokkrum áratugum var sameiginleg forsjá ekki til. Hún er orðin meginregla víðast hvar í hinum vestræna
heimi. Við erum að lögtaka sameiginlega forsjá um svipað leyti og hinir
rammkaþólsku Ítalir og 19 árum á eftir
Frökkum. Af þeim sem skilja í Svíþjóð í
dag hafa um 20% barna jafna búsetu
og samsvarandi um 8% í Noregi.
Þetta er tíföldun í Svíþjóð á 10
árum. Íslendingar ættu að fylgja
þeirri þróun.

f) Að dæma í sameiginlega forsjá í
sögulegu samhengi.
Fyrir nokkrum áratugum síðan var hvergi
í heiminum hægt að dæma fólk í sameiginlega forsjá. Það er orðið hægt í nokkrum
löndum og á eftir að verða hægt allsstaðar,
enda órökrétt að álykta að það sé aldrei
barni fyrir bestu að dæma foreldra í sameiginlega forsjá.
g) Að binda hendur dómara.
Dómarar mega dæma í sameiginlega forsjá
í bráðarbirgðarforsjármálum en ekki í
forsjármálum. Það hlýtur að vera óeðlilegt að löggjafinn bindi hendur dómara
þannig að hann verði alltaf að svipta barn
forsjá annars foreldris í forsjármáli.

d) Mæður rifta sameiginlegri forsjá til að fá aukin
meðlög.
Stjórnsýslan dæmir síður
í aukin meðlög ef foreldrar hafa sameiginlega forsjá
og barn hefur rúma búsetu hjá
báðum foreldrum. Nú fær Félag
ábyrgra feðra ítrekaðar ábendingar þar
sem barnsmæður félagsmanna okkar rifta
sameiginlegri forsjá. Tilgangurinn virðist



h) Börn í sameiginlegri forsjá og jafnri
umönnun spjara sig betur
Í bókinni "Skilsmissa börn berättar" eða
"Skilnaðarbörn segja frá" frá árinu 2002
fjalla sænsku Öberg-hjónin, Bente og
Gunnar, um rannsókn þar sem þau töluðu
á árunum 1978-1982 við 60 pör sem voru
að skilja og börn þeirra. Um 20 árum eftir
skilnað var aftur rætt við 50 „börn“, 25
konur og 25 karla. Við skilnaðinn lögðu
foreldrarnir upp með að börnin myndu
búa jafnt hjá báðum foreldrum. Öberghjónin gerðu ráð fyrir að um 1 af hverjum
5 börnum myndu lenda afvega í lífinu,
eins og algengt er með skilnaðarbörn, og

Vissir þú...
…að „venjuleg“ umgengni er tveir dagar af hverjum fjórtán. Engin fagleg rök
eru fyrir því að þetta umfang umgengni sé barni fyrir bestu.
…að fjöldi feðra býr við umgengnistálmanir, vikum, mánuðum og árum saman
af hálfu móður (forsjáraðila) án nokkurra haldbærrar ástæðu.
… að móðir kemst upp með umgengnistálmun, sé það staðfastur vilji hennar
að tálma umgengni.
…að falskar ásakanir eru notaðir sem vopn í deilum foreldra, bæði í forsjárog umgengnisdeilum. Eftir sitja menn sem geta þurft að lifa með ásökunina
alla sína ævi, jafnvel þó dómari hafi dæmt að ekkert sé hæft í þeim. Það liggur
þögn um þetta ofbeldi.
… að árlegur tekjustofn lögfræðinga í forsjármálum er trúlega yfir 300 milljónir, þar af yfir 100 milljónir í gjafsókn frá ríkinu. Þessum fjármunum væri
betur ráðstafað í sáttameðferðir sem tryggðu börnum okkar ríkari samvistir við
báða foreldra.
…að úrlausnartími forsjármála hjá sýslumönnum er að meðaltali 9 mánuðir.
Margir feður fá ekki að hitta börnin sín alla þá mánuði – eða þar til úrskurður
birtist. Yfirleitt er úrskurðað um meðlagsgreiðslur í leiðinni. Eru þá feður oftast
rukkaðir marga mánuði eða ár aftur í tímann – en þeim eru aldrei úrskurðaðar
uppbótarsamvistir við börnin sín á móti.
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vonuðust til að hlutfall ógæfubarna yrði
ekki hærra við þetta sambúðarform. Einungis 1 af þeim 50 börnum, sem haft var
samband við, hafði lent illa afvega í lífinu.
Allar rannsóknir sýna að með aukinni
þátttöku beggja foreldra í uppeldi vegnar
börnum betur. Þetta hljóta að vera sterk
rök fyrir því að dómarar eigi að hafa
heimild til að dæma í sameiginlega forsjá
telji þeir það barni fyrir bestu.
i) Forsjárdeilur verða harðari, erfiðari og
dýrari.
Munur á foreldrum sem uppalendum
minnkar og sá munur heldur áfram að
minnka, t.d. með tilkomu feðraorlofs.
Þannig verður æ erfiðara að meta hvort
foreldri er hæfara og þeim mun erfiðara
að svipta annað foreldrið forsjá. Dómarar
ættu að geta dæmt foreldra í sameiginlega
forsjá og sáttameðferð. Það foreldri sem
sýnir minni samstarfsvilja í sáttameðferðinni missir þá frekar forsjána, komi málið
aftur fyrir dóm.
j) Fjármunum til forsjármála væri betur
varið til sáttameðferðar.
Það fara um eða yfir 100 milljónir á ári í
gjafsókn frá hinu opinbera til lögfræðinga
vegna forsjármála. Þetta er aðeins hluti af

„Pabbi er hetjan mín. Mér finnst ekkert vandamál leyst, engin gleði
fullkomnuð fyrr en við höfum gert úr því okkar mál.“
Nancy Sinatra

eiginlegri forsjá getur hvenær sem er svipt
barn forsjá föður síns og þarf varla ástæðu
til. Það er nauðsynlegt að koma í veg fyrir
að í skjóli gallaðra laga, sé hægt að svipta
barn að nauðsynjalausu forsjá föður síns.
Að svipta barn forsjá föðurs að nauðsynjalausu er ofbeldi.

tekjustofni lögfræðinga í forsjármálum.
Þá er ótalinn sérfræðikostnaður við að
meta hvort foreldri sé hæfara til að fara
með forsjá. Þessum fjármunum, sem fara
í forsjárdeilur, væru betur varið í virkar
sáttameðferðir, þar sem sameiginleg forsjá
væri tryggð eða dæmd, barnanna vegna.
k) Réttur barns sé meiri en móðurrétturinn.
Í dag er að mestu undir vilja móður komið
hvort sameiginleg forsjá verði áfram eftir
skilnað. Lögheimilisforeldri (móðir) í sam-

l) Skilvirkir samningar foreldra fækka
ákvörðunum sem sameiginlega þarf að
taka.
Víða erlendis eru fordæmi fyrir skilvirkum samningum fyrir sameiginlegri
forsjá og jafnri umönnun. Þá er skilgreint
hvenær barnið býr hjá hvoru foreldri,
hvernig hátíðisdagar skiptast, hvernig
samskipti eru við hitt foreldrið þann tíma
sem barnið dvelur ekki hjá því. Sameiginlega útgjöld og ábyrgð eru skilgreind
og þau útgjöld og ábyrgð sem borin eru
hvoru foreldri á meðan barnið dvelst hjá
því. Sameiginlegar ákvarðanir verða alltaf
meiriháttar heilbrigðisákvarðarnir; tannréttingar, breyting á trúfélagi, ríkisfangi,
nafni, húðflúr, göt í eyra og annað þess
háttar en allar dags daglegar ákvarðanir
eru hjá því foreldri sem barnið er hverju
sinni. Í slíkum samningnum eru einnig
ákvæði um að foreldrar leiti hjálpar til

fagaðila, t.d. sálfræðings, félagsfræðings
eða lögfræðings, við hugsanlegan ágreining. Fáf hefur undir höndum slíka samninga, bæði frá Bretlandi, Bandaríkjunum
og Noregi. Það er vert að skoða hvort
slíkir samningar. staðfærðir að íslenskum
aðstæðum, geti verið ein af forsendum
dæmdrar sameiginlegrar forsjár, ásamt
því að foreldrar búi í sama hverfi.
m) Niðurlag.
Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar segir í 18. gr.
„1. Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra
valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega
ábyrgð á að ala upp barn og koma því til
þroska. Foreldrar, eða lögráðamenn, ef
við á, bera aðalábyrgð á uppeldi barns og
því að barni sé komið til þroska. Það sem
barninu er fyrir bestu skal vera þeim efst í
huga.“
Það eru sterk rök fyrir því að heimila
dómurum að dæma foreldra í sameiginlega forsjá við skilnað, telji þeir það barni
fyrir bestu. Það er í samræmi við 18. gr.
barnasáttmálans.
Höfundur er markaðsstjóri og formaður Fáf.

Frakkland:

Umgengistálmun getur varðað fangelsisvist!
Hér á landi eru gangslaus úrræði við umgengistálmunum
og forsjárforeldrar komast upp með að tálma umgengni í
skemmri eða lengri tíma. Hægt er að setja á dagsektir en
reynslan hefur sýnt að það eru haldslaus úrræði. Þetta er
sorgleg staða en afleiðing er sú að börn geta misst tengsl
við annað for-eldrið sitt, oftast föður.

eldra. Þar í landi, eins og hér á landi, hafa dómarar ekki
ennþá heimild til að dæma í sameiginlega forsjá.
Með nýjum barnalögum í Frakkland frá 4. mars 2002 er
skýrt tekið á umgengistálmunum. Báðum foreldrum ber
rík skylda að sjá til þess að barnið njóti beggja foreldra.
Fari annað foreldrið að tálma umgengni að ástæðulausu

Í Noregi gekk á síðasta ári dómur þar sem móðir var
svipt forsjá vegna umgengistálmana. Forsjáin fór til
föður, þar sem dómari taldi einsýnt að með því fyrirkomulagi myndi barnið njóta ríkari samvista við báða for-

eru lögin skýr: Barnið á rétt á báðum foreldrum. Ef annað foreldrið tálmar er það ofbeldi gagnvart barni og hinu
foreldrinu. Það getur varðað fangelsi í allt að eitt ár, rétt
eins og annað ofbeldi.
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Barninu fyrir bestu?

Þ

að gerðist fyrir nokkru að dómsmálaráðuneytið
neitaði að úrskurða föður í aukin meðlög, þar sem
hann hafði sameiginlega forsjá með barni sínu og
hann hafði jafnframt ríkar samvistir við það. Leit stjórnsýslan þannig á að viðkomandi fullnægði sinni framfærslu með að greiða einfalt meðlag og hafa barnið nálægt
helming af tímanum.
Þessi úrskurður er sanngjarn, en eðlilegast hlýtur að
vera að alls ekkert meðlag sé greitt þegar samvistir barna
eru nokkuð jafnar hjá báðum foreldrum. Báðir foreldrar
sjá barni sínu fyrir húsnæði, báðir foreldrar fæða og
klæða barnið. Þessir foreldrar hljóta því að vera í stakk
búnir að semja um þau aukaútgjöld sem verða, t.d. vegna
tómstunda og þess háttar.
Svona úrskurð gerir stjórnsýslan aðeins ef forsjá er
sameiginleg. Ef forsjá er ekki sameiginleg, en samvistir
nokkuð jafnar, þá dæmir stjórnsýslan það foreldri sem
ekki hefur lögheimili barns í aukin meðlög, byggt svo til
einvörðungu á tekjum viðkomandi.

Félag ábyrgra feðra er nú að fá ítrekuð tilvik inn á borð
til sín, þar sem:
a) Foreldrar fara saman með forsjá barns, samvistir eru
rúmar, og barn er 35-50% af tímanum hjá föður.
b) Ýmist er ekkert meðlag greitt eða grunnmeðlag, enda
fullnægja báðir foreldrar framfærsluskyldu sinni með
beinum hætti.
c) Móðir vill riftingu sameiginlegrar forsjár án nokkurrar ástæðu, en segir að þetta gangi ekki.
d) Móðir kemst upp með það, enda ekki hægt að dæma
í sameiginlega forsjá.
e) Móðir fær faðir dæmdan í aukin meðlög.
f) Samvistir barns og föður eru lítið eða ekkert breytt,
en faðir situr upp með breyttan meðlagsúrskurð.
Því miður eru þessi dæmi raunveruleg og þó nokkur
undanfarið. Er það barni fyrir bestu að móðir svipti barn
forsjá föður til að auka fjárstreymi frá föður til móður?

Flutningur barns úr landi
Forsjáraðilar (mæður) geta auðveldlega flutt með barn/
börn úr landi, sérstaklega ef forsjá er ekki sameiginleg.
Ákvörðun um að fara með barn úr landi hefur þær
afleiðingar að samvistir barns við föður verða strjálar
og stundum rofnar þetta samband. Faðir hefur áfram
framfærsluskyldu sem miðast við íslenskar aðstæður,
jafnvel þó móðir búi í „ódýrari“ landi eða landi þar
sem meðlög eru lægri. Á Íslandi eru heimsins hæstu
lágmarksmeðlög og staða meðlagsgreiðenda víða bágborin. Flutningur með barn úr landi eykur kostnað
við samvistir verulega en kostnaður vegna samvista
er greiddur skv. íslenskum lögum af forsjárlausa aðilanum.
Flutningur með barn úr landi er oftast
ákvörðun móður sem leiðir til mikils útgjaldauka

Hinn forsjárlausi þarf aftur á móti að sækja um umgengnissamning í því landi sem barnið býr.
Með
þessu fyrirkomulagi getur verið erfitt og dýrt að
tryggja lögformlega umgengni við barnið, gerist þess
þörf.
Við flutning barns úr landi er
mikilvægast að
tryggja að barn og faðir geti áfram notið ríkra samvista. Félag ábyrgra feðra telur eðlilegt að gengið sé
frá samningi áður en flutt er með barn úr landi. Þar
sé bæði staðfest nýtt meðlagsfyrirkomulag og samvistasamningur, þar sem heimilt er að hluti eða allt meðlag
sé notað til að tryggja heimferð barns. Samningurinn
miði við að íslensk lög nái yfir samninginn, jafnvel þó
barn búi erlendis. Undir það gangist báðir foreldrar og

fyrir föður til að viðhalda sínu fjölskyldusambandi
við barnið.
Í dag getur forsjárforeldrið flutt úr landi, það sækir
íslenskt meðlag þar sem sá forsjárlausi býr hér landi.

slíkur samningur sé forsenda fyrir því að forsjárforeldri
geti flutt með barn úr landi. Þannig sé réttur barnsins tryggður til samvista við forsjárlausa foreldrið, við
flutning forsjárforeldris með barn úr landi.
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Feðradagur, dagur barnanna eða dagur fjölskyldunnar?
Heimir Hilmarsson skrifar

Í

hinum
vestræna
heimi tíðkast að gera sér
dagamun við ýmis tilefni.
Við fögnum mörgum dögum
tengdum trúarbrögðum. Þar
eru helgustu hátíðir
jól og
páskar. Stéttarbaráttan á sína
daga; dag verkalýðsins, sjómannadaginn og frídag verslunarmanna.
Einnig heiðrum við eigin fæðingardag,
afmælið. Við heiðrum stöðu einstaklingsins innan fjölskyldunnar. Bóndadagur er
fyrsti dagur í Þorra og konudagur fyrsti
dagur Góu. Mæðradagur er annan sunnudag í maí. Mæðra- og feðradagar virðast
vera útbreiddir en konu- og bóndadagar
síður, en hliðstæðu má þó finna, m.a. í
Noregi. En lítum á aðra daga sem ekki
eru til hér á landi.
Feðradagur
Í Bandaríkjunum hefur 19. júní verið
lögfestur feðradagur síðan árið 1966. Í
Noregi er feðradagurinn fyrsti sunnudagur
í nóvember, í Svíþjóð annar sunnudagur í
nóvember og í Danmörku annar sunnudagur í maí. Á Íslandi er enginn feðradagur. Það er spurning hvort ekki sé

ástæða fyrir samfélagið ánafna
einn dag á ári feðrum eins og
okkar kæru mæður fá?
Dagur barnsins
Við gerð Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1954 var
mælst til þess að þjóðir heims
myndu tileinka einn dag á ári ungviðinu,
sem erfa myndi landið. Dagur barnsins átti
að verða til í hverju landi og var seinna lagt
til að hann yrði 20. nóvember en Barnasáttmálinn var undirritaður þann dag árið
1959. Indland heldur upp á daginn 14.
nóvember, sem er afmælisdagur Nehru,
fyrsta forsætisráðherra landsins. Japanir
halda dag barnsins 5. maí og Ný-Sjálendingar hafa haldið upp á daginn 30. október
en hyggjast halda daginn hátíðlegan árlega,
fyrsta sunnudag í mars. Ég veit ekki til að
landinn hafi sérstaklega heiðrað „dag barnsins“. Það virðist vera svipað í nágrannalöndum okkar. Hér á landi hefur lengi
verið sá siður að gefa börnum sumargjöf.
Það væri góð leið að styrkja Sumardaginn fyrsta enn betur sem „Dag barnsins“.
Þannig myndum við heiðra góðan sið sem
sumargjafir til barnanna okkar eru. Ekki

síður myndum við heiðra enn betur, það
sem er okkur kærast, börnin okkar.
Dagur fjölskyldunnar
Sameinuðu þjóðirnar lögðu til með
samþykkt árið 1993 að 15. maí skyldi verða alþjóðlegur dagur fjölskyldunnar.
Aðildarríki gætu einnig notað aðra dagsetningu, sem dag fjölskyldunnar, ef það
hentaði betur. Þannig gætu samfélög fjallað um vandamál og sóknarfæri sem steðja að fjölskyldu nútímans. Þetta væri
mikilvægt til að tryggja viðgang nútímafjölskyldu í ógnarhraða samtímans. Margir stjórnmálamenn hafa talað fallega á
tyllidöum um mikilvægi fjölskyldunnar.
Ég veit hins vegar ekki til að á Íslandi hafi
menn rætt um að helga einn dag fjölskyldunni. Fjölskyldan er áfram hornsteinn
í okkar samfélagi. Hún er orðinn fjölbreyttari og flóknari. Það má því færa
sterk rök fyrir því að nauðsynlegt sé fyrir
okkur að merkja einn dag á ári fjölskyldunni
okkar. Þannig myndum við treysta hornstein
samfélagisins, fjölskylduna, betur í sessi.
Höfundur er tölvunarfræðingur
og stjórnarmaður í Fáf.
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Pabbi, mamma, börn?
Sr. Bragi Skúlason skrifar

B

örn læra ótrúlega snemma, að þau eiga sér
bæði föður og móður. En eitt er að eiga sér
líffræðilega foreldra og annað að eiga sér
foreldra, sem láta sér annt um börnin og byggja upp
nána samfylgd með þeim í gegnum lífið. Í lífi þeirra,
sem vilja eiga slíka samfylgd með börnum sínum, en
er það ekki unnt, er tómarúm þrátt fyrir að önnur
markmið í lífi þeirra náist. Við erum eins og tré, sem
án róta fýkur um koll og án greina ber ekki ávöxt.

Börn eiga sér föður og
móður. Það er ekki þeirra
val. Það er hluti af þeirri
veröld, sem þau fæðast inn
í. Það er hluti af lífi þeirra.
Ófrávíkjanlegur hluti af því
hver þau eru. Börnin eru
líka ófrávíkjanlegur hluti af
því lífi, sem feður þeirra og
mæður lifa.

Krossgötur
Á ýmsum tímabilum ævinnar stöndum við frammi
fyrir vali, við stöndum á krossgötum, sem geta verið
kunnuglegt svæði, eða staðir, sem við vildum helst
ekki lenda á. Að verða faðir er lífsbreytandi atburður,
en mjög mismunandi er, hversu undirbúnir menn eru
undir að takast á hendur þetta hlutverk, sem eftir
þetta er komið til að vera. Í pabbatímunum, sem ég
á með feðrum eftir að börnin þeirra eru fædd, tala
margir um að það sé eins og að „forrit“ hafi farið í
gang, þegar þeir meðtóku að þeir voru orðnir feður.
Það var eins og einhver hluti af líkama þeirra og sál
hefði verið tilbúinn að takast á hendur þetta lífsverkefni, án þess þó að þeir hefðu endilega gert sér grein
fyrir því. Ég kannast sjálfur við þetta. Ég skrifaði þetta
um fæðingu dóttur minnar:
Besti vinur pabbans
Ég kynntist nýjum vini
daginn sem dóttir mín fæddist.
Hann hló og hann grét,
var glaður og byrjaði að syngja.
Hann virtist skilja eitthvað
um tilgang lífsins.
Hann var svo ólíkur mér
en ég bauð hann velkominn
að taka þátt í lífi mínu.
Það kom mér þægilega á óvart,
að einmitt þessi vinur
skyldi vera ég.
Vissulega er mikilvægt að skoða vel eigin væntingar
varðandi föðurhlutverkið, en það er líka mikilvægt
að gera sér grein fyrir því, að þegar þú ert einu sinni
orðinn pabbi, þá hættirðu því aldrei. Þú útskrifast
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ekki úr þessu hlutverki þótt börnin þín verði fullorðin.
Þú hættir ekki að vera pabbi, þótt makasambandið
endi. Þú hættir ekki að vera pabbi þótt þú búir annars
staðar en barnið þitt. Þetta er hlutverk, sem verður
hluti af þér það sem þú átt eftir ólifað. Og barnið þitt
hættir aldrei að vera barnið þitt. Ekki einu sinni þegar
það er orðið fullorðið og flutt að heiman fyrir löngu.
Maður verður aldrei fyrrverandi pabbi!
„Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verðir
langlífur í því landi, sem Drottinn Guð þinn gefur
þér.“ (2. Mósebók 20:12). Menn eiga sér uppruna
og sögu og eiga sér rætur í kynslóðunum, sem hafa
gengið á undan okkur. Fyrir því er ástæða til að bera
virðingu. Því fer hins vegar fjarri, að við fáum alltaf
virðingu eða heiður frá börnum okkar. Sjálfir höfum
við örugglega líka orðið sekir um að sýna það ekki
alltaf í orði eða verki. En sem hluti af grundvallarreglum í lífinu er virðing fyrir foreldrum eitthvað, sem
ætti að vera ofarlega á lista, því það er óendanlega
dýrmætt að eiga góða foreldra. En það er ekki alltaf auðvelt að vera foreldri. Margt af því, sem hendir
börn í lífinu, er skrifað á reikning foreldra þeirra.
Sjálfsagt er að bæta því við, að sigrar barnanna lyfta
líka upp virðingarstigi foreldra þeirra í samfélaginu.
En síðan er það annað atriði, sem skiptir miklu máli,
en það er, að miklar breytingar hafa verið að eiga sér
stað á hlutverkum foreldra á síðustu áratugum og
raunar líka á samskiptum hjóna/para. Þetta er orðinn
mun flóknari veruleiki en áður var og krefst líka meiri
umhugsunar og vinnu.
Hvernig á karlmaður að vera?
Þegar ég rifja upp hlutverk föður míns í uppvexti mínum, þá man ég eftir hversu fyrirferðamikill þáttur í
hans lífi sem heimilisföður var, að vera góður skaffari.
Hann vann langan vinnudag og það var mjög algengt
með feður almennt. Og ef ég þurfti tiltal vegna þess
að ég hafði farið yfir strikið í einhverjum aðstæðum,
þá áttum við samtal, maður við mann. Með tímanum hef ég líka áttað mig á því að áhrif pabba og afa
minna í lífi mínu voru mun meiri en ég gerði mér grein
fyrir. Ég var mótaður sem karlmaður og mamma, systur mínar og ömmur, áttu líka sinn þátt í þeirri mótun, en kynfyrirmyndirnar voru mun meira mótandi

en blasti við við fyrstu sýn. Ég var mótaður
sem karlmaður af bæði konum og körlum,
sem höfðu hugmynd um hvernig karlmaður
ætti að vera.
Það tíðkaðist lítt í þeirri kynslóð, að
feður væru viðstaddir fæðingu barna sinna.
Ljósmæðurnar á Fæðingarganginum á Landspítalanum hafa tjáð mér, að það hafi ekki
verið fyrr en 1977-1978, sem feður fóru almennt að vera viðstaddir. Á námskeiðum
okkar fyrir verðandi foreldra, sem við höldum
nú, hef ég enn ekki verið með hóp, þar sem
allir verðandi feður sögðu, að faðir þeirra
hefði verið viðstaddur fæðingu þeirra. Við
erum að lifa nýja tíma, þar sem viðmiðanir eru
að breytast. Það þykir sjálfsagt nú, að mæður
og feður vinni að því saman á fæðingarstofunni, að koma börnum sínum í heiminn.
En það er ekki víst, að allir foreldrar sjái hlutverk sitt á sama hátt.
Samband foreldra er fyrsta samband hverrar fjölskyldu og velferð þess er á margan hátt
grundvallandi fyrir samskipti í framtíðinni.
Á bak við það samband er samkomulag,
samningur um verkaskiptingu, sem nær líka
til afkomenda. Það má ekki gleymast, að við
köllum slíkt fyrirkomulag fjöl-skyldu. Þar eru
vissulega margar skyldur á ferðinni. Ef samband foreldra rofnar, þá er ekki þar með sagt
að önnur sambönd eigi að rofna sjálfkrafa
líka. Og að skyldurnar leggist í dvala. Öðru
nær!
Feður eru ekki karlkyns mæður
Börn eiga sér foreldra og afa og ömmur alla
ævi. Eða þannig ætti það að vera. Til að slíkt
sé mögulegt er nauðsynlegt, að foreldrar, sem
ekki búa lengur saman, skilgreini á nýjan hátt
hvaða samningur taki við, hvernig skyldur
verði uppfylltar framvegis með velferð barnanna að leiðarljósi.
Feður eru ekki karlkyns mæður. Við
verðum því að nálgast okkar eigið föðurhlutverk á karlkyns föðurforsendum. Hvar eru
fyrirmyndir okkar í því sambandi? Varðandi

fæðingarferilinn verða margir feður að leita
til karla í sinni kynslóð, en varðandi uppeldið tel ég að við getum byggt á grunni sem
hefur lifað mun lengur. Hitt er síðan ljóst,
að mæður eru líka orðnar skaffarar og hvað
þarf eitt heimili að afla mikils til að það sé
nóg fyrir alla þar? Hvað er nóg í heimi sem
fær aldrei nóg? Getum við hugsað okkur, að
minna sé betra? Þá meina ég að minni vinna,
minni peningar, meiri tími fyrir föðurhlutverkið, sé betra.
Feður búa yfir reynslu og lífssýn, sem er
ómetanleg. Börnin okkar læra það af okkur.
Pabbi sem er tiltækur fær til sín viðfangsefni,
sem hann fær ekki þegar hann er fjarlægur.
„Ég á nokkra góða vini, sem ég get treyst
á varðandi smámuni, en ef eitthvað mikið
kemur upp á þá leita ég til eina vinar míns sem
skilur, það er pabbi.“ (Tyler Williams, 12 ára.
Úr „Real Boys“-William Pollack).
Jafnrétti hefst heima hjá okkur. Í fjölskyldu
okkar. Mín jafnréttisbarátta snýst um að uppfylla mínar skyldur, sem eru mjög tengdar
þeirri staðreynd, að ég er karlmaður, eigin-

maður og faðir, með þeim kostum og göllum
sem ég bý vissulega yfir.
Að vera karlmaður
Hvílík gjöf að lifa
sem karlmaður!
Að elska, næra, þrá,
að biðja, efast, skilja heiminn
sem karlmaður.
Að vera sonur, drengur,
eiginmaður, faðir, afi,
sannur karlmaður.
Að syrgja, tapa, finna til,
ferðast um dal dauðans
sem karlmaður.
Mennskan lifir ekki af
í þessum heimi
nema til séu karlmenn.
Það er gott að vera karlmaður
það er framlag mitt til lífsins
og ég elska lífið.
(Mbl. 16. júlí 1994).
Höfundur er prestur.
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Franska byltingin (hin síðari)
Lúðvík Börkur Jónsson skrifar

Í Frakklandi gefur löggjafinn þau skýru skilaboð
að við skilnað foreldra
verði sem minnst röskun
fyrir barnið hvað varðar
samband þess við báða
foreldra sína. Í frönskum
lögum er talað um foreldravald (l’autorité parentale),
ef notuð er bein þýðing en
hugtakið foreldraábyrgð, er
nær því sem við er átt.

Þ

ar er ekki talað um að annað foreldrið fái

félagið og dómskerfið talsverðan tíma að átta sig á

forsjá við skilnað, heldur að hitt sé hugsanlega

gildi laganna. Konum og ýmsum hagsmunasam-

svipt foreldraábyrgð. Þeir segja að ekki eigi

tökum kvenna fannst að móðurhlutverkinu vegið og

að svipta neinn forsjá nema í algjörri neyð. Það að

völd mæðra minnkuð. Konur höfðu jú alltaf unnið

svipta föður eða móður lagalegri ábyrgð og skyld-

forsjárdeilur þegar einungis var um tvennt að dæma.

um gagnvart barninu er slæmt fyrir barnið. „Svipta

Umræðan fór á fleygiferð og varð fyrirferðamikil

foreldrið“ upplifir líka að það hafi tapað stóru hlut-

árin á eftir. Mikil gífuryrði féllu en fráskildir feður

verki í lífi barnsins og færist frá því að vera uppalandi

fögnuðu.

og fyrirmynd. „Sviptir forleldrar“ eru líklegri til að
hverfa úr lífi barns.

Eftir sex ára stöðuga umræðu sá franska þingið sig
Sameiginleg foreldraábyrgð

knúið til að ganga lengra. Bætt var við lagabálkana

Báðar deildir franska þingsins hafa komið að þessu

árið 1993 þar sem sameiginleg foreldraábyrgð var

máli ítrekað síðastliðin 20 ár og umræðan er áratug-

gerð að meginreglu við skilnað. Ríkar ástæður þurftu

um ef ekki ljósárum á undan umræðunni hér Ís-

til að sameiginleg foreldraábyrgð yrði ekki valin – nú

landi. Þegar árið 1987 var búinn til lagabálkurinn

eða dæmd. Þannig varð sá aðili sem vildi láta svipta

„l’autorité parentale commun“ sem þýða má sem

hitt foreldraábyrgð að bera sönnunarbyrði á óhæfi

sameiginleg foreldraábyrgð. Staðan á milli foreldra

hins aðilans – eðlilega! Fleira var í þessum lögum sem

var mikið jöfnuð. Talað er um að foreldrarnir haldi

var nýmæli eins og skilgreining á lagalegri stöðu ef

áfram sameiginlegri ábyrgð líkt og var í hjónabandinu

börn dvöldu á báðum heimilum.

– enginn sviptur. Strax við upptöku þessara laga í

Á örskömmum tíma varð þessi breyting til þess að

Frakklandi árið 1987 var dómurum gefin heimild

yfir 90% af foreldrum fóru þessa leið og sviptingar

„að svipta hvorugt foreldrið foreldraábyrgð“ þó svo

á foreldraábyrgð og forræðisdeilum fækkaði. Þetta

að deilur væru uppi milli þeirra í skilnaði. Núna árið

gerðist ekki vegna þess að dómarar dæmdu svo

2006 er svipuð umræða á Íslandi og trúlega verður

mikið, heldur gerði sú staðreynd, að hægt væri að

ekki samþykkt það sem Frakkar samþykktu árið

dæma í áframhaldandi sameiginlega foreldraábyrgð,

1987, þ.e. að dómarar fái heimild til að dæma í sam-

það að verkum að enginn fór því lengur sigurviss í

eiginlega forsjá og svipta hvorugt foreldraábyrgð.

dómssal. Á Íslandi árið 2006 fer sá aðili, sem er með

Við þessa miklu breytingu árið 1987 tók það sam-
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Gert að meginreglu

lögheimili barnsins, með sigurbros á vör í dómssal til

„Pabbi gæðir bernsku þína fjöri og furðum“
Siân E. Morgan

að fá hnekkt sameiginlegu forræði þar sem

bara sú staðreynd gefur hugmyndinni um

enskur dómari stóð upp á málþingi árið 2005

dómarinn verður að dæma öðru hvoru for-

samstarf annað og aukið vægi.

og lýsti því yfir að það væri nánast ógerlegt að

eldrinu forræðið.

Undirritaður telur að kúrsinn, sem franski

gera upp á milli jafnhæfra foreldra í deilum,

löggjafinn hefur tekið í þessum málum, sé

sem legðu allt í sölurnar til að ná forræðinu.

Jöfn búseta barna á tveimur heimilum

réttur. Löggjafinn á ekki að ýta undir deilur

Við vitum að þá er oft eitthvað smáræði sem

Áfram hélt franska þingið og kom út með lög

með því að svipta foreldri ábyrgð eins og

veldur því hvort foreldrið fær forræðið – hitt

sem brjóta blað í þessum málaflokki. Lögin

sá íslenski gerir þar sem dæma verður öðru

foreldrið tapar og þá tapa börnin mest.

árið 2002 eru kennd við 4. mars það ár. Þessi

hvoru foreldrinu forsjá og þá svipta hitt. Ísl-

Löggjafinn á að ýta undir þá tilfinningu að

lög ollu straumhvörfum þar sem nú voru heimili foreldranna gerð jafnrétthá eftir skilnað
ef foreldrarnir fara áfram með sameiginlega
foreldraábyrgð. Þessi lög byggðu að hluta á
lögunum um búsetu barna frá árinu 1993 en
ganga miklu lengra. Hugtakið um „La residence alternée“ gerir ráð fyrir því að barnið
eigi tvö jafnvíg heimili og tvo foreldra með
sömu skyldum og ábyrgð. Þannig eru lögin
að gera ráð fyrir því að hagir barnsins gagnvart BÁÐUM foreldrum sínum breytist sem
minnst þrátt fyrir skilnað.

Að rækja ekki skyldur sínar
Undanfarið hefur Félag ábyrgra feðra fengið fyrirspurnir frá konu, um hvað
eigi að gera við þá forsjárlausu foreldra (feður) sem sinna ekki börnunum
sínum. Því er til að svara að þessir foreldrar leita ekki til Fáf og heldur ekki
forsjárforeldri þessara barna. Félagið þekkir því ekki þessi tilvik, en það eru
mjög margir foreldrar (feður) sem leita til félagsins og vilja fá umgengni eða
meiri umgengni við börn sín.

Blönduð búseta barna hjá jafnréttháum
foreldrum eftir skilnað þeirra er því lögleidd
meginregla í Frakklandi. Dómurum er gefin
heimild til að dæma hvernig búsetan eigi að
vera, ef upp koma deilur. Löggjafinn setur
ákveðin skilyrði fyrir jafnri búsetu, svo sem
að foreldrarnir búi áfram innan sama skólahverfis. Á þessum fjórum árum sem liðin eru
síðan lögin voru sett hafa fallið margir athygl
-isverðir dómar um þessi mál, enda koma upp
ýmsar aðstæður sem löggjafinn sá ekki fyrir.
Franski löggjafinn er að móta stefnu með
þessum lögum þar sem báðum foreldrum er
gerð grein fyrir því að foreldrahlutverkið er

Barn á rétt á að umgangast báða foreldra sína, nema það sé andstætt hagsmunum þess. Báðir foreldrar hafa skyldur að sjá til þess að barn njóti
samvista við báða foreldra og stórfjölskyldur beggja. Ef það foreldri, sem
barnið býr ekki hjá, sinnir ekki umgengni, þá ber forsjárforeldrið að leita til
sýslumannsembættanna, rétt eins og þegar forsjárlausa foreldrið leitar hjálpar vegna umgengnistálmana. Forsjárlausa foreldrið fær þá ítrekun, en embættið mun þá jafnframt bjóða sáttameðferð fyrir foreldrana til að koma
á umgengni. Það er mikilvægt að fara þessa leið því þá skrást þessi tilvik í
stjórnsýslunni. Forsjárforeldrið getur þá alltaf sýnt barninu seinna meir að
það hafi þó sinnt skyldum sínum gagnvart barninu, með því að leita eftir
aðstoð hjá þar til bæru stjórnvaldi til að tryggja samvistir við forsjárlausa
foreldrið. Geri forsjárforeldrið það ekki hefur það ekki rækt skyldur sínar
gagnvart barninu.

ævistarf. Foreldri getur aldrei vikist undan
ábyrgð því dómsstóllinn getur dæmt það til
ábyrgðar. Foreldri getur ekki ýtt hinu foreldrinu út úr sínu lífi eða lífi barnsins nema
sýna fram á óhæfi þess fyrir sömu dómstólum. Þar duga engar einfaldar ásakanir
eða fullyrðingar. Löggjafinn er einnig að
sýna foreldrum að það verkefni að eignast
barn kallar á skuldbindingu um samstarf foreldranna þangað til barnið er vaxið úr grasi.
Foreldrar geta verið dæmdir til samstarfs og

Fyrst árið 1972 komu lög sem veittu fráskildum feðrum almennan umgengnisrétt við „skilgetin“ börn sín. Feður sem eignuðust börn utan hjónabands,
höfðu áfram engan lagalegan rétt til samvista. Árið 1981 eru fyrst sett lög
þar sem kveðið er á um almennan umgengnisrétt barna við það foreldri sem
þau búa ekki hjá. Það voru engin úrræði eftir sem áður við umgengnistálmunum. Fólk á miðjum aldri, sem alist hefur upp án föðurs, hefur alist upp
við að lög tryggðu á engan hátt samband barns og þess foreldris sem það bjó
ekki hjá. Enn þann dag í dag eru engin virk úrræði við umgengnistálmunum. Forsjárforeldrar sem tálma komast upp með það í skemmri og lengri
tíma, því miður.
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foreldrarnir verði að koma sér saman, það sé

Hinsvegar er lítið sem ekkert hald í þessum

eru á fullri ferð og þar er löggjafinn reglulega

barninu fyrir bestu. Franski löggjafinn hefur

samningi milli foreldranna. Það foreldri sem

að þróa raunverulega sameinglega forsjá og

gefið skýrt til kynna að hvorugt foreldrið hafi

fer fyrir lögheimilinu getur fellt niður sam-

leggja dómurum landsins línurnar hvernig

neina forgjöf þegar að forræðisdeilum kemur

eiginlegu forsjána ef því svo þóknast. Það

dæma eigi í hana. Þar var síðast hnykkt á

– sameiginlegt forræði / foreldravald skal vera

óskar einungis eftir því að fá eitt forsjána

þessari dómaraábyrgð nú, árið 2006. Norð-

normið.

– býr til forræðisdeilu og vinnur hana! Ef

menn hafa lýst því yfir að þeir stefni í átt að

Í Frakklandi er rætt um að löggjafinn hafi

það foreldri sem fer með lögheimili vill flytja

franska kerfinu, með sameiginlegri forsjá og

með lögunum 4. mars 2002 styrkt stöðu

úr landi, þá fer það úr landi! Þannig verður

skiptri búsetu fyrir árslok 2007.

barna sem fara inn í stjúpfjölskyldur. Við stofn-

ekkert lagalegt hald í sameiginlegri forsjá fyrr

un stjúpfjölskyldunnar myndast oft mikil

en dómurum verður leyft að dæma foreldra

kreppa hjá börnum, báðum foreldrum og ekki

í sameiginlega forsjá og þá um leið í áfram-

síður hinu væntanlega stjúpforeldri. Skilaboðin

haldandi sameiginlega forsjá.

eru þau að börnin eru áfram undir fullri

Hverskonar samningur er það milli tveggja

ábyrgð foreldra sinna með tvö jafnrétthá hei-

aðila sem segir að annar aðilinn hafi ákveðin

mili og fjölskylduaðstæður annars foreldrisins

réttindi þegar síðan hinn aðilinn getur fellt

eiga ekki að hafa áhrif þar á. Stjúpforeldrinu

allan samninginn úr gildi án nokkurrar

er ekki ætluð foreldraábyrgð í þeim skilningi.

ástæðu - þegar á þessi sömu réttindi reynir!

Stjúptengsl geta myndast og rofnað en foreldra-

Úr táknrænni þýðingu sameiginlegrar

ábyrgðin ekki. Foreldrar verða að laga sitt líf í

forsjár vill undirritaður hinsvegar ekki gera

grundvallaratriðum að þessum þáttum. Þannig

lítið úr. Sameiginleg forsjá hljómar vel, gefur

viti væntanlegir stjúpforeldrar ætíð að hverju er

bæði börnum og foreldrum þá tilfinningu að

verið að ganga og hlutverkaskipanin skýrari.

„hitt foreldrið“ hafi lagalega foreldraábyrgð

Allir sem þekkja til, vita hversu erfitt umhverfið

og gerir það, þar sem samvinna er góð. Lög-

getur orðið í flóknum stjúpfjölskyldum og því

gjafinn á hinsvegar ekki að búa til slík hugtök

fagnaðarefni að löggjafar vestrænna ríkja skuli

sem eru lagalega innantóm. Það er algjört

hvetja til umræðu um þau efni.

metnaðarleysi löggjafans á Íslandi að sá sem
ekki er með forsjá en vildi gjarnan hafa sam-

Ísland – metnaðarleysi

eiginlega forsjá skuli árið 2006 vera á sama

Sameiginleg forsjá hér á landi hefur litla

stað og faðir í fiskimannaþorpi á Frakk-

merkingu. Það sem felst í raun í sameiginlegri

landsströnd ströglaði við fyrir árið 1987.

forsjá er að lögheimilisforeldri á ekki að geta

Þannig má segja að íslenska kerfið sé aftarlega,

flutt með barnið úr landi eða flutt forsjána

ef ekki aftast á merinni, af öllum þeim kerf-

yfir á sambýlismann sinn við sitt fráfall.

um sem undirritaður hefur kynnt sér. Svíar

Vissir þú...
...að nú er verið að fjalla um það á alþingi að gera sameiginlega forsjá að
meginreglu? Á sama tíma eru nágrannalöndin okkar að fjalla um að gera
sameiginlega forsjá og jafna umönnun að meginreglu.
...að víða í nágrannalöndum hafa dómarar heimild til að dæma fólk í sameiginlega forsjá, sé það talið barni fyrir bestu? Hér á landi mega dómarar ekki
dæma í sameiginlega forsjá jafnvel þó það sé barni fyrir bestu. Barnið tapar
því alltaf forsjá annars foreldris þegar mál fara fyrir dómstóla hér á landi.
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Tökum forystu „a la“ feðraorlof
Frakkar tóku forystu þegar þeir settu sína
stjórnarskrá árið 1789. Sú stjórnarskrá varð
fyrirmynd að öðrum vestrænum stjórnarskrám. Það tók ár og áratugi, jafnvel aldir
fyrir önnur vestræn ríki að innleiða stjórnarskrá að fyrirmynd hinnar frönsku. Frakkar
hafa nú tekið forystu í fjölskyldurétti í hinum
vestræna heimi. Vonandi líða ekki áratugir
áður en Íslendingar og aðrar vestrænar þjóðir
fylgja hinni frönsku leið í fjölskyldumálum.
Það hljómar í raun dálítið furðulega að bylting í þessum efnum skuli koma frá Frakklandi
þar sem íhaldssöm fjölskyldugildi hafa verið
í heiðri höfð. Við Íslendingar tókum forystu
á ákveðnu sviði með setningu feðraorlofsins
og erum að halda fyrirlestra um þau mál
hjá frændum vorum Svíum, jafn furðulega
og það nú hljómar. Í forræðis- og umgengnismálum ættum við Íslendingar einnig að
taka forystu. Landið býður einstaklega vel
upp á lög um skipta búsetu barna hjá báðum
foreldrum sínum þar sem 60% þjóðarinnar
býr á svæði sem stórþjóðirnar myndu nánast
skilgreina sem sama hverfi. Lagasetning í átt að
þeirri frönsku myndi á stuttum tíma vera einstakt tækifæri til að auka jafnrétti kynjanna á
allan hátt, en auðvelt er að skírskota til jafnréttisumræðunnar með sömu rökum og gert er
með feðraorlofinu. Mikilvægast er þó að þetta
eru bestu hagsmunir barnanna okkar. Skora ég
hér með á sem flesta að hugsa þessi mál í nýrri
vídd, út frá breyttri þjóðfélagsmynd.
Höfundur er
framkvæmdarstjóri og gjaldkeri Fáf.

Foreldrajafnrétti - það sem er barni fyrir bestu!
Stefán Guðmundsson skrifar

Á

Íslandi eru það viðurkenndir bestu hagsmunir
hvers barns að búa hjá
og alast upp ífaðmi beggja foreldra, inni á sameiginlegu hemili
fjölskyldunnar. Einhverra hluta
vegna virðast þessir viðurkenndu
bestu hagsmunir barnsins kúvendast þegar til skilnaðar eða sambúðarslita
foreldra kemur. Kúvendast í meðförum
stjórnsýslunnar við úrlausn forsjármála. Þá
skyndilega eru það einhverjir allt aðrir og undarlegir hagsmunir sem ráða för og barninu
gert að þurfa minna á öðru foreldri sínu að
halda en hinu – yfirleitt föður sínum – á
þeim tímapunkti sem fjölskyldan brotnar og
börn þurfa hvað mest og jafnast á báðum
foreldrum sínum að halda til að yfirstíga það
áfall sem flest börn verða fyrir.
Slík ráðstöfun stjórnsýslunnar er með
öllu óskiljanleg fyrir venjulegt fólk – en
um leið lýsandi fyrir það hversu innihaldsrýrt okkar stjórnkerfi er og gamaldags í þessum málaflokki, þegar kemur að hugtökum
eins og; jafnrétti, mannréttindi og lýðræði
með öllu sem því fylgir.
Foreldrajafnrétti er í raun nýyrði í íslensku máli.
Orðið skýrskotar til þess
að báðir foreldrar eigi að hafa sama rétt
og skyldur gagnvart barni sínu – óháð
kyni. Sambærileg hugtök í öðrum málum
eru t.d. í ensku „equal parenting“ eða
norsku „likeværdig foreldreskap“
Allmargir áberandi boðberar jafnréttis á
Íslandi hafa gjarnan talað í „hentistefnu“
sinni um að forsjár, umgengnis og meðlagsmál
snúist ekki um jafnrétti held-ur um það sem
er barni fyrir bestu. Sömu boðberar hafa þó
lýst sig andsnúna því að sameiginleg forsjá
verði meginregla, svo ekki sé minnst á jafna
ummönnun foreldra eftir skilnað. Andstaða
þeirra byggist þá iðulega á takmörkuðum
jaðartilfellum, sem eiga auðvitað ekki að
móta meginreglu í lögum. Hafa í leiðinni
komist að þeirri niðurstöðu sinni, að dóma-

rar eigi ekki að hafa heimild til að
dæma það sem er barni fyrir bestu
hverju sinni – m.ö.o. að dómurum
sé ekki hægt að treysta fyrir slíku
– að komast að bestu niðurstöðu
í þessum málaflokki eins og öllum
öðrum málaflokkum sem rata fyrir
dómstóla.
En þess má geta sérstaklega að flokkur
forsjár- og umgengnismála er eini málaflokkurinn af þeim fjölmörgu sem ratar fyrir
dómstóla – þar sem löggjafinn hefur bundið
hendur dómara fyrirfram; á þann hátt að
dómara ber að svipta barn forsjá annars
foreldris síns – burtséð frá því hvort það er
besta niðurstaðan í málinu fyrir barnið til
framtíðar eður ei.
Fulltrúar dómsvaldsins, framkvæmdavaldsins sem og annar lögfræðingurinn í sifjalaganefnd hafa tekið undir slíkar „hentistefnu-skoðanir“ og tjáð þær opinberlega.
Það er ákaflega óheppilegt að þeir einstaklingar opinberi sig með þeim hætti – en reyni

svo á hinn bóginn að telja fólki trú um að
þeir vinni að bestu hagsmunum barnanna í
hvívetna; jafnvel undir formerkjum þess að
verasvokallaðir„sérfræðingar“ímálaflokknum. En þetta endurspeglar í raun viðhorf
sem hefur verið ríkjandi við gerð barnalaga;
framkvæmd og túlkun þeirra. Deyjandi
viðhorf – því betur !!
Það er best fyrir barn að eiga bæði
móður og föður sem eru virk í uppeldinu, hvort sem þau búa saman eða hvort
í sínu lagi. Saman mynda faðir og móðir
heildstæðara uppeldi en eitt foreldri.
Fjöldi rannsókna hefur rennt styrkum
stoðum undir þá einföldu staðreynd að
barni reiðir betur af í lífinu sem hefur jafnastan aðgang að föður og móður; óháð
hjúskaparstöðu þeirra. Jafn réttur foreldra
til uppeldis og ummönunar barna sinna eftir
skilnað; er grundvallarréttur barna okkar.
Höfundur er varaformaður Fáf og starfar
sem framkvæmdastjóri.
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Nútímakarlar eru uppalendur barna sinna
Ingólfur V. Gíslason skrifar

Um alla Evrópu horfast
menn í augu við frjósemisvandamál. Færri og færri
börn fæðast og ekki munu
nú vera nema eitt eða
tvö evrópsk lönd sem ná
því að endurnýja sig með
svokallaðri náttúrulegri
fjölgun, þ.e. með fæðingum
innfæddra. Talið er að til
slíks viðhalds þurfi frjósemi
hverrar konu að vera um
2,1 barn á æviskeiðinu. Árið
2004 var sú tala 2,033 börn
á Íslandi en miklu lægri í
öðrum evrópskum löndum.
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essi frjósemiskreppa er mun alvarlegri
heldur en aðeins það að Evrópubúum fjölgi
ekki. Þetta hefur í för með sér öldrun samfélagsins sem mun hafa í för með sér mikla erfiðleika
velferðarkerfisins ef ekki hrun þess, þegar minni og
minni hluti samfélagsins er virkur á vinnumarkaði.
Innflutningur fólks er ákveðin leið úr vandanum
en eins og víða hefur sést á undanförnum árum þá
inniber sú leið líka mikinn vanda þegar árekstrar
verða milli hefðbundinna evrópskra frjálssemisgilda og gilda fólks frá öðrum menningarheimum.
Innflutningurinn getur þannig líka orðið til þess
að velferðarkerfið og jafnvel lýðræðiskerfi okkar,
hrynji.

mikla áherslu á jafnrétti kynjanna og með virkum
aðgerðum reynt að auðvelda konum og körlum
að samþætta atvinnu og fjölskyldulíf. 3. Norðurlöndin flest hafa á síðustu árum aukið áhersluna
á stöðu karla í samfélaginu og reynt að ýta undir
möguleika þeirra til virkrar þátttöku í fjölskyldulífi
og sérstaklega varðandi umönnun barna sinna.
Íslenska löggjöfin um fæðingarorlof er skýrasta
dæmið um þetta.

Norðurlönd á undan
Þessi vandi verður sífellt ljósari og jafnframt færist
þá ofar á verkefnalista stjórnmálamanna að finna
lausn. Oft er þá horft til Norðurlandanna og
ekki síst Íslands. Evrópa spyr: Hvernig farið þið
að því að hafa um 80% kvenna virkar á vinnumarkaði og jafnframt með frjósemi yfir 2 börn?

Evrópa á undan
Ástæða þess að þetta skiptir máli blasir við ef
skoðuð er staðan í Evrópu. Öll löndin hafa upplifað menntunarbyltingu meðal kvenna. Í æ
ríkari mæli vilja konur eiga sinn frama á vinnumarkaði, nýta menntun sína, hæfileika og
kunnáttu á sem flestum sviðum. Ef samfélagið
þvingar þær til að velja milli vinnumarkaðarins og barneigna þá eru æ fleiri sem velja
vinnumarkaðinn. Ef samfélagið hins vegar
býður upp á raunhæfa möguleika til að gera
hvort tveggja þá gera þær hvort tveggja. Þess

Svarið felst í þremur þáttum: 1. Norðurlöndin öll
hafa lagt áherslu á að byggja upp öflugt stoðkerfi
fyrir barnaumönnun og barnauppeldi, leikskóla
og grunnskóla. 2. Norðurlöndin öll hafa lagt

vegna eru góðir leikskólar svo mikilvægir og
þess vegna er áherslan á jafnrétti kynja svo
mikilvæg.
Þriðja atriðið, þátttaka karla, á sér ýmsar fors-

„Faðmur pabba er öruggasta athvarfið“
Pam Brown

endur. Í þessu sambandi skiptir þó mestu
máli að fleiri og fleiri rannsóknir (Austurríki,
Svíþjóð, Ungverjaland t.d.) sýna að þó svo að
stuðningskerfi eins og leikskólar skipti mestu
varðandi ákvarðanir kvenna um barneignir
þá er fjölskyldustaðan í öðru sæti. Ef faðirinn
hefur verið virkur við umhyggju fyrsta barnsins, ef konan er ánægð með þátttöku hans í
heimilis- og umönnunarstörfum, þá er hún
til í annað eða jafnvel þriðja barn. Að öðrum
kosti er eitt alveg nóg.
Nútímakarlar
Þessi evrópski áhugi hefur haft í för með sér
að margar þjóðir leita hingað til lands eftir
samstarfi við kannanir og rannsóknir sem
beinast sérstaklega að körlum almennt og
feðrum. Eitt slíkt bar heitið „Nútímakarlar í
stækkaðriEvrópu“ogvarsamstarfsverk-efni
Danmerkur, Íslands, Möltu og Litháen sem
leiddi verkefnið. Hérlendis var Jafnrétt-isstofa framkvæmdaaðili. Í stuttu máli fólst
verkefnið í viðtölum við feður í fæðingarorlofi og atvinnurekendur og stjórnmálamenn
um viðhorf þeirra til fæðingarorlofs.
Mismunandi staða landanna kom fljótt
í ljós. Hérlendis voru engin vandkvæði að
finna feður í fæðingarorlofi en Maltverjar
voru hins vegar í stórum vandræðum með
að finna nokkurn sem það hafði gert. Löggjöf landanna er líka mjög mismunandi
þannig að möguleikar íslenskra feðra eru
langbestir.
Sumt var þó svipað milli landanna og þá
sérstaklega viðhorf feðranna til þessarar
reynslu. Í sem allra stystu máli má segja að
viðhorf þeirra hafi verið að þetta hafi verið
afar jákvæð reynsla og nokkuð sem þeir
vildu gjarnan gera aftur. Sumir höfðu upplifað leiðindi frá atvinnurekanda eða umhverfinu en í flestum eða öllum tilfellum var
ánægjan af því að vera með barninu svo
miklu meiri en þau leiðindi að þeir töldu
slíkt varla verða til að koma í veg fyrir að
þeir gerðu þetta aftur.

Réttur til fæðingarorofs
Íslensku feðurnir skáru sig raunar nokkuð
úr hvað þetta atriði varðar því þeir höfðu
ekki orðið fyrir neinum leiðindum í tengslum við fæðingarorlof sitt. Atvinnurekendur
virtust ekki hafa reynt að koma í veg fyrir
töku orlofsins og viðbrögð umhverfisins
voru undantekningarlítið jákvæð. Einn
orðaði það þannig að nú teldist maður
skrítinn ef maður tæki ekki fæðingarorlof.
Reynsla feðranna í hinum löndunum var
mun blendnari og í þeim sumum taldist
karlmaður í fæðingarorlofi verulega skrítið
fyrirbæri.
Svipað kom í ljós í viðtölunum við atvinnurekendur. Skoðun þeirra var sú að auðvitað fylgdi fæðingarorlofi eitthvert vesen en
þetta sé réttur manna og fyrirtækin einfaldlega lagi sig að breyttum aðstæðum.
Sumir atvinnurekendanna lögðu meira að
segja áherslu á að þetta gæti að öllum lík-

indum haft mjög jákvæð áhrif til að jafna
fjölskylduábyrgð foreldra sem kæmi öllum
til góða, börnununum, feðrunum, mæðrunum og atvinnulífinu. Fordómar gagnvart
konum sem fyrirvinnum og körlum sem
feðrum væru veruleg hindrun í vegi jafnréttis kynja og góðrar nýtingar íslensks
mannauðs.
Á vegum verkefnisins komu út tvær
bækur. Önnur ber heitið Fathers on Parental Leave og inniheldur heildarniðurstöður
verkefnisins. Hin heitir Men Do It! Stories
of Fathers on Parental Leave og inniheldur
frásagnir fimm feðra frá hverju þátttökulandanna. Hvort tveggja er aðgengilegt hjá
Jafnréttisstofu og á heimasíðu verkefnisins
http://www.dadcomehome.org/ og má geta
þess að Dagur B. Eggertsson prýðir forsíðu
seinni bókarinnar ásamt dóttur sinni.
Höfundur er sviðsstjóri Jafnréttisstofu.

Heppileg hegðun foreldra

Fulltrúar Félags einstæðra foreldra og Félags ábyrgra feðra hittust á fundi
þann 19. mars 2005. Þar samþykktu félögin að hvetja foreldra sem búa
ekki saman að hafa eftirfarandi reglur til viðmiðunar í samskiptum sínum og
ganga út frá því að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi:
1) Foreldrar geti rætt og staðið saman um framkvæmd þess samkomulags
sem þau hafa gert.
2) Það sé opið talsamband þeirra á milli.
3) Þau séu samherjar um velferð barnsins.
4) Þau geti borið virðingu fyrir hvort öðru og því lífi sem þau móta sér
sitt í hvoru lagi.
5) Þau treysti hinu foreldrinu fyrir velferð barnsins.
6) Þau styðji barnið til samveru við hitt foreldrið.
8) Þau geti hlustað á frásagnir barnsins af lífi hins foreldrisins án þess að
leggja á það mat.
9) Þau geri barnið ekki að boðbera eða bitbeini.
10) Þau stuðli að heilbrigðum samskiptum og sveigjanleika milli þeirra
heimila sem barnið tilheyrir, bæði foreldranna og stórfjölskyldu.
11. Þau séu bæði ábyrg fyrir því að leita aðstoðar ef þau ráða ekki við
aðstæður sínar eða barnanna.
Unnið út frá kaflanum „Heppileg foreldrahegðun” úr bókinni „Áfram foreldrar” eftir Sigrúnu
Júlíusdóttir og Nönnu K. Sigurðardóttir, árið 2000.
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Hinn fullkomni skilnaður!

T

rúlega
er hinn fullkomni
skilnaður ekki til þar sem
skilnaður er alltaf skipbrot á
lífsins leið. Sú vegferð sem lagt var
upp með, hjónaband eða sambúð,
hefur ekki gengið upp og stundin er
komin þar sem eitt heimili verður
að tveimur. Mikilvægt er að vinna
þannig úr málum að allir fari taplitlir út úr skilnaðinum, börn sem
fullorðnir.
Allar rannsóknir sýna
að skilnaðarbörn og börn einstæðra
foreldra er hættara við að lenda villu
vegar í lífinu. Við skilnað er nauðsynlegt að báðir foreldrar slái skjaldborg um velferð barnanna. Það er
mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga
í skilnaðarferlinu:
a) Deilið aldrei fyrir framan börnin,
þau eiga aldrei að verða hluti af
hugsanlegri deilu sem getur risið í
skilnaði.
b) Gangið fyrst frá samvistamálum
barns, þ.e. tryggið samband þess
við báða foreldra áður en nokkuð
annað er ákveðið í skilnaðarferlinu.
Veraldegir hlutir koma svo.
c) Báðir foreldrar fari áfram sameiginlega með forsjá eftir skilnað
d) Báðir foreldrar viðurkenni rétt barnsins til að búa á báðum stöðum og
finni farveg í því, til dæmis viku og
viku, eða tvær vikur á móti einni
viku. Það tryggir ríkar samvistir
við báða foreldra og stórfjölskyldu
þeirra beggja.
e) Það er mikilvægt að báðir foreldrar
búi áfram í sama skólahverfi, þannig
að barnið gangi áfram í sama skóla
og eigi áfram sömu leikfélaga.
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f) Kostir við jafna eða skipta búsetu
barna eru margir. Þannig halda báðir
foreldrar sinni ábyrgð sem foreldri.
Kannanir sýna einnig að innan slíks
fyrirkomulagis rísa ekki eins miklar
deilur. Einnig hjaðna fyrr þær deilur
sem hafa risið, enda hvorugt foreldri
sem er „tapari“ í skilnaðinum.
g) Við að búseta barna er jöfn hafa báðir
foreldrar meiri tíma fyrir sjálfan sig
eftir skilnað, þegar barnið er hjá hinu
foreldrinu. Sá tími er dýrmætur til að
byggja upp nýtt líf og ná áttum eftir
skilnaðinn. Því fyrr sem foreldrar eru
að ná sér eftir skilnað því minna álag
er skilnaðurinn fyrir börnin.

h) Við ofangreindar aðstæður eru:
• báðir foreldrar framfærendur barna
sinna með beinum hætti
• barnið á áfram heima hjá báðum
foreldrum
• báðir foreldrar eru virkir í uppeldinu
• báðir foreldrar fara eins taplitlir úr
út skilnaðinum og hægt er
• báðir foreldrar hafa rúman tíma til
að vera með barninu
• báðir foreldrar hafa rúman tíma fyrir
sjálfan sig til að byggja upp nýtt líf
Fyrst og fremst er þetta langbesta fyrirkomulag fyrir börnin,
sem áfram njóta nærveru og ástúðar
beggja foreldra eftir skilnað.

Hinn íslenski skilnaður

Þ

að er komið að leiðarlokum í
hjónabandinu. Bæði hafa verið
virk í lífi barnanna, bæði eru
hæf, bæði hafa unnið úti og bæði hafa
verið virk á heimilinu. Börnin eru 6 og
9 ára. Skilnaðurinn er sár, það er reiði
undirliggjandi. Svo fer atburðarásin af
stað:
a) Þau fara til sýslumanns, sem segir
þeim að ekki sé gott að hafa sameiginlega forsjá ef samkomulag sé ekki
gott.
b) Bæði vilja fá forsjá barnanna.
c) Þau fara þá þrjá tíma í sáttarmeðferð
sem sýslumannsembættin bjóða.
Eftir það er ljóst að bæði eru hæf og
bæði sækja forsjá mjög stíft.
d) Málið fer fyrir dómstóla þar sem
ekki næst sátt og hvorugt foreldrið
getur hugsað sér að missa forsjá.
e) Vegna þess að ástandið á heimilinu
var orðið óbærilegt flytur faðirinn
út og leigir íbúð í grendinni. Hann
umgengst börnin reglulega.
f) Við mat á aðstæðum fara í gang
hin hefðbundnu sálfræðipróf og mat
á hæfi þeirra sem foreldra. Börnin
ganga í gegnum það og allt reynir
þetta á alla aðila.
g) Matið staðfestir að bæði eru hæf, en
það liggur fyrir að móðir var heimavinnandi á meðan börnin voru lítil
og að þau búa enn á því heimili sem
þau voru.
h) Fyrir rétti rísa ásakanir á báða bóga
um löngu liðin atvik, moldviðri er
þyrlað upp til að gera hinn aðilann
ótrúverðugan fyrir dómi.
i) Báðir foreldrar lýsa yfir að þau muni
virða rétt barnanna til hins foreldrisins.
j) Reiði foreldranna í garð hvors annars hefur margfaldast í þessu matsferli. Móðir er farin að setja spurn-

ingarmerki við hvort æskilegt sé að
börnin umgangist þennan mann,
sem kemur svona fram.
k) Börnin, sem búa hjá móður, fara að
taka afstöðu með henni gegn föður.
l) Á meðan á forsjármálinu stóð var
gengið frá fjárskiptum og eignaskiptum
m) Þar sem að faðir var heldur tekjuhærri, gaf hann eftir meira af eignum, enda voru þau sammála að þau
deildu um forsjá en ekki um krónur
og aura og að meðlag yrði einfalt,
þar sem að rík umgengni myndi
verða.
n) Dómur fellur og móðir fær forsjá,
enda hafði móðir verið heimavinnandi og börnin og hún hefði sama
lögheimili þegar dómur var kveðinn
upp. Í dómsorði er tekið fram að
mikilvægt sé að viðhalda góðu sambandi barnanna við föður sinn.
o) Faðir er verulega ósáttur og fer sár
frá þessu.
p) Lífið heldur áfram og nú hvort með
sitt heimilið.
q) Báðum finnst erfiðara að ná endum
saman en áður, enda tvö heimili
dýrari en eitt.
r) Móðir fer fram á tvöfalt meðlag með

börnunum, enda hafi hún fulla forsjá
yfir börnum þeirra. Faðir er með laun
yfir viðmiðunartöflu sýslumannsembættanna og er dæmdur í tvöfalt
meðlag. Ekkert er hlustað á rök
hans um að ráðstöfunartekjur móður
með einföldu meðlagi, barnabótum
og skattíavilnun séu hærri. Ekkert tillit er heldur tekið til þess sem hann
hefur lagt til við börnin, né að hann
búi einnig börnunum heimili.
s) Faðirinn fer enn ósáttari frá þessu
og sárindi frá því að tapa forsjánni
magnast upp. Hann lendir í vanskil með meðlögin eins og 59% af
meðlagsgreiðendum og lendir í erfiðleikum að fóta sig í lífinu.
t) Móðirin flytur til Bandaríkjanna
með börnin þar sem að hún fer í
framhaldsnám.
u) Samskipti barnanna við föðurinn
verða stopul. Hann kostar þau heim
einu sinni á ári í sumarfríi.
v) Móðir og börn koma heim. Börnin
eru sár og svekkt út í föður sinn að
hafa vanrækt þau á meðan þau voru
erlendis.
Spyrja má, hver hefur unnið
í svona máli?

Vissir þú...
...að það er engin lágmarksumgengni til? Við gerð barnalaga þótti það of
mikið afskipti af einkamálum fólks.
...að sérfræðingar kerfisins vinna samkvæmt því að barn sé aldrei hjá
föður á aðfangadag, sem er þveröfugt við verklagsreglur, t.d. í Noregi,
þar sem barn á rétt á að vera til skiptis hjá foreldrum á jólum?
...að það eru engin virk viðurlög við umgengnistálmunum?
...að oftast eru það mæður með persónuleikaraskanir sem beita umgegnistálmunum?
...að oftast er venjuleg umgengni tveir dagar af hverjum fjórtán?
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Brýn þörf á nýrri sifjalaganefnd!

D

ómsmálaráðherra skipaði árið
1997 forsjárnefnd til að kanna
ýmis atriði varðandi sameiginlega
forsjá og umgengni barna og foreldra.
Nefndina skipuðu Dögg Pálsdóttir,
sem jafnframt var formaður, Ólafur Þ.
Stephensen aðstoðarritstjóri, tilnefndur
af karlanefnd jafnréttisráðs og Oddný
Vilhjálmsdóttir skrifstofustjóri, tilnefnd af
Kvenréttindafélagi Íslands.
Sifjalaganefnd er fastanefnd, skipuð af
dómsmálaráðherra. Hún lætur ráðherra í
té álit um málefni á sviði sifjamála, semur
lagafrumvörp á sínu sviði og gætir að því
að samræmis sé gætt í setningu laga og
reglna. Henni er ætlað að fylgjast með
norrænni lagaþróun á þessu sviði og taka
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þátt í norrænu samstarfi um sifjamál eftir
nánari ákvörðun ráðuneytisins hverju
sinni. Í sifjalaganefnd sitja Drífa Pálsdóttir,
fyrrverandi deildarstjóri einkamálaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins og Valborg
Snævarr hrl, starfandi lögmaður en hún
telst einn helsti lögfræðingur í forsjármálum
á Íslandi.
Forsjárnefnd skilaði mjög framsækinni
áfangaskýrslu árið 1999.
Nefndin
lagði m.a. til að sameiginleg forsjá yrði
meginregla við skilnað. Þar voru einnig
lagðar fram tillögur að virkum viðurlögum
við umgengnistálmunum. Sifjalaganefnd
var neikvæð út í margt í þeirri skýrslu
og þ.a.l. urðu barnalög árið 2003 rýr,
m.a. varð sameiginleg forsjá ekki að

meginreglu og ennþá eru engin virk úrræði
við umgegnistálmunum.
Baráttumál
Félags ábyrgra feðra um aukinn rétt barna
til beggja foreldra sinna, þokuðust því lítt
áfram.
Forsjárnefnd skilaði lokaskýrslu í maí
2005 og hafði þar með lokið störfum.
Nefndin ítrekaði margar af fyrri tillögum
sínum.
Nú hefur dómsmálaráðherra
lagt fram stjórnarfrumumvarp um að
sameiginleg forsjá verði meginregla, líkt
og forsjárnefnd lagði til þegar árið 1999.
Þetta er í anda réttarfarsþróunar erlendis.
Nú hefur sifjalaganefnd tjáð sig jákvætt
um þessar tillögur sem er í mótsögn við
álit nefndarinnar við gerð barnalaga 2003.
Þetta er einnig í mótsögn við umsögn
annars nefndarmanns í Morgunblaðinu 12.
febrúar 2006.
Sifjamálerukynslóðabundinmál. Ungtfólk
hefur bæði aðra sýn á þessi mál en eldra fólk
en jafnframt eru forræðis- og umgengnismál
frekar málefni ungs fólks – eðli málsins
samkvæmt. Þannig er eðlilegt að fulltrúi úr
dómsmálaráðuneytinu í nefndinni, sé af yngri
kynslóð embættismanna. Í ljósi þess að ríkið
veitir tugum milljóna í gjafsóknir í forsjár- og
umgengnismálum er klárlega óheppilegt, svo
ekki sé meira sagt, að einn helsti lögfræðingur
í forsjármálum á Íslandi skuli geta haft áhrif
á lagaumhverfi sitt og sinna kollega með setu
í sifjalaganefnd. Eðlilegra væri að fagaðili,
t.d úr vísindaumhverfi landsins, sæti í
nefndinni. Síðast en ekki síst er mikilvægt
að a.m.k einn fastamaður í nefndinni sé ekki
lögfræðingur, heldur með uppeldismenntun,
félags- eða sálfræðingur eða læknir og þá að
sjálfsögðu af yngri kynslóðinni. Sifjamál eru
oftar en ekki ágreiningsmál kynjanna og því
er eðlilegt að í sifjalaganefndsitji fulltrúar
beggja kynja.
Félag ábyrga feðra telur eðlilegt að
dómsmálaráðherra skipi nýja sifjalaganefnd. Tími núverandi sifjalaganefndar er
liðinn!

Erindi til Dómarafélagsins - og svar

G

uðrún Guðlaugsdóttir blaðamaður gerði dæmalausa
umfjöllun í Morgunblaðinu um sameiginlega forsjá þann
12. febrúar 2006. Guðrún hefur ítrekað lýst sig andsnúna
sameiginlegri forsjá, sem meginreglu og telur raunar að börnum
sé oftast betur fyrir komið hjá móður við skilnað foreldra. Hún
leitaði því í umfjöllun sinni að rökfærslu fyrir sinni fyrirfram gefnu
niðurstöðu. Ritstjórn Morgunblaðsins fjallaði svo um þessi mál í
næsta Reykjavíkurbréfi. Þar voru viðhorfin önnur og nútímalegri.
Reykjavíkurbréfið fjallaði um að bestu hagsmunir barna sé að njóta
ríkra samvista við báða foreldra og því sé sameiginleg forsjá sem
meginregla mjög rökrétt.
Það vakti athygli að tveir dómarar tjáðu sig um þessa lagasetningu
í umræddri umfjöllun Guðrúnar. Af því tilefni hefur Félag ábyrgra
feðra sent kvörtun til Dómarafélags Íslands. Þar segir:
“Í Morgunblaðinu þann 12. febrúar er fjallað um forsjármál og
lagafrumvarp dómsmálaráðherra sem gerir ráð fyrir að sameiginleg
forsjá verði lögfest sem meginregla við skilnað og sambúðarslit
foreldra. Tveir dómarar tjáðu sig í umræddu blaðaviðtali um þessa
lagasetningu:
Jónas Jóhannsson dómari við Héraðsdóm Reykjaness telur að um
“réttarfarsslys” verði að ræða nái frumvarpið fram að ganga. Guðrún
Erlendsdóttir hæstarréttardómari segist vera algerlega andvíg því að
gera sameiginlega forsjá að meginreglu við skilnað. Félag ábyrgra
feðra hefur opinberlega mótmælt framferði þessara tveggja dómara
Það má benda á að í nágrannalöndum hafa svipuð lög verið
í gildi um áraraðir og víðast eru lög sem ganga lengra í að tryggja
rétt barna til beggja foreldra eftir skilnað. M.a. hafa dósmtólar
heimild í mörgum okkar nágrannalödnum til að dæma foreldra í
sameiginlega forsjá. Yfirlýsingar Jónasar og Guðrúnar endurspegla
þannig á engan hátt réttarfarsþróun erlendis, heldur lýsa

döprum gamaldags sjónarmiðum þessara tveggja einstaklinga.
Hver er stefna Dómarafélagsins í að dómarar tjái sig með þessum
hætti? Hefur Dómarafélagið siðareglur sem fjalla um svona lagað?
Félag ábyrgra feðra telur að eitt sé úrelt viðhorf þeirra tveggja en hitt er
alvarlegra að almennt séu dómarar, fulltrúar dómsvaldsins í landinu,
að hafa áhrif á setningu laga hjá löggjafarvaldinu. Þrískipting valdins
er hornsteinn í okkar stjórnarfari.”
Svar Dómarafélagsins
Dómarafélag Íslands svaraði fyrirspurn Félags ábyrgra feðra. Bréfið
er dagsett 28. mars 2006 og undirritað af Hjördísi Hákonardóttir
formanni, sem jafnframt er nýbúið að skipa sem hæstarréttardómara.
Í svarinu segir:
“Fjallað var um erindi yðar vegna ummæla tveggja dómara í
Morgunblaðinu hinn 12. febrúar sl. á fundi stjórnar félagsins 27.
þessa mánaðar.
Dómarafélag Íslands sendi ekki umsögn vegna frumvarpsins um
breytingu á barnalögum þar sem lagt er til að sameiginleg forsjá
foreldra eftir skilnað eða sambúðarslit verði aðalregla. Það er stefna
núverandi stjórnar félagsins að taka ekki afstöðu til lagasetningar um
umdeild atriði sem síðar kunna að koma til kasta dómstóla.
Dómurum er frjálst að tjá sig sem einstaklingar um sérhvert mál.
Njóta þeir tjáningarfrelsis eins og aðrir borgarar.”
Guðrún Erlendsdóttir er komin á eftirlaun en viðhorf hennar
staðfestir enn og aftur þau gamaldags viðhorf sem hafa verið ríkjandi
alltof víða þ.m.t hjá dómstólum. Spurning sem eftir stendur: “Er
Jónas Jóhannsson héraðsdómari vanhæfur til að fjalla um forsjármál,
eftir að hann hefur tjáð sig mótfallinn sameiginlegri forsjá sem
meginreglu við skilnað foreldra?”

Föðursvipting er ofbeldi
Á vef sænsku samtakana UFR, (www.ufr.org) er fjallað um
ástæður þess að barn vill ekki hitta forsjárlausa foreldrið og
fer jafnvel að hatast út í það. Ástæðum má skipta í tvennt:
a) Forsjárlausa foreldrið hefur komið illa fram við barnið,
t.d. með ofbeldi eða vanrækslu.
b) Forsjárforeldrið hefur markvisst brotið niður ímynd barnsins um forsjárlausa foreldrið, m.a. með illu umtali.
Þetta gerist oft í kjölfar skilnaðar og barnið tekur
afstöðu með öðru foreldrinu gegn hinu í skilnaðinum.
Þetta hefur verið nefnt „Parential alien-

ation syndrome“ (PAS) sem hefur verið þýtt sem
föður-svipting eða foreldrasvipting. Þetta er ofbeldi
gagn-vart barni og því foreldri sem barnið býr ekki
hjá. Með þessu er ímynd barnsins af öðru foreldrinu brotin niður en það gleymist að með því er
einnig verið að brjóta niður sjálfsmynd barnsins.
Sænsku samtökin fordæma allt ofbeldi gegn barni,
þ.m.t varnækslu og PAS. Sama gerir Félag ábyrgra
feðra. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að
PAS er ofbeldi og um það ofbeldi er ekki fjallað. Það
vantar rannsóknir og upplýsta umræðu um „Parential
alienation syndrome“ (PAS) á Íslandi.
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Sameiginleg forsjá frá fæðingu - að sjálfsögðu!
Rúnar Gíslason skrifar

Á

Alþingi
Íslendinga liggur nú fyrir
frumvarp til laga,
lagt fram af Birni Bjarnasyni
dómsmálaráðherra, sem gerir
ráð fyrir að sameiginleg forsjá
verði meginregla við skilnað
foreldra. Í dag þurfa foreldrar
að ákveða við skilnað hvernig forsjá
barns skuli háttað, en með nýju lögunum fara báðir foreldrar áfram sjálfkrafa með sameiginlega forsjá, nema
annað foreldri stefni hinu til riftunar á
forsjánni. Með þessu er löggjafinn að
viðurkenna að það er réttur barns að
njóta sameiginlegrar forsjár foreldra
sinna, einnig þegar foreldrar búa ekki
saman. Þetta er í samræmi við 18. gr.
Barnasáttmála
Sameinuðuþjóðanna.
Félag ábyrgra feðra styður eindregið að
sameiginleg forsjá verði meginregla við

skilnað foreldra. Félagið telur
hins vegar að það vanti lög sem
gera ráð fyrir sameiginlegri
forsjá frá fæðingu barns. Foreldri er jú foreldri barns, með
framfærsluskyldu frá fæðingu
og ætti að hafa forsjárskyldu
einng frá fæðingu. Nýfætt
barn á sama rétt og skilnaðarbarn að
njóta forsjár beggja foreldra í samræmi við 18. gr Barnasáttmála Sameinuðuþjóðanna.
Lög nr. 60/1972 skilgreina fyrst
rétt fráskildra feðra til að umgangast
skilgetin börn sín eftir skilnað. Feður,
sem eignuðust börn utan hjónabands
eða í óvígðri sambúð, höfðu áfram
engan lagalegan rétt til að umgangast
börn sín. Á þessum árum var m.ö.o.
verið að setja í lög rétt skilnaðarbarna til að njóta samvista við feður

sína eftir skilnað foreldra. Nýfædd
börn, sem fæddust utan hjónabands,
höfðu á sama tíma engan lagalegan
rétt til samvista við feður sína. Það
var svo fyrst 9 árum seinna, árið 1981,
sem lögfest var almennt ákvæði um
umgengisrétt forsjárlauss foreldris við
börn sín. Nú erum við í sömu stöðu
með sameiginlega forsjá. Það er verið
að lögfesta sameiginlega forsjá sem
meginreglu, aðeins fyrir skilnaðarbörn
en ekki nýfædd börn sem fæðast utan
hjónabands. Látum ekki 9 ár líða áður
en réttur hins nýfædda barns verður sá
sami og skilnaðarbarns. Alþingi þarf
að tryggja að sú meginregla sé í heiðri
að öll börn á Íslandi njóti forsjár beggja
foreldra, óháð hjúskaparstöðu þeirra.
Höfundur er matreiðslumaður og stjórnarmaður í Fáf.

Mæður sækja um meðlög og feður um samvistir

F

oreldrar, sem ekki búa saman, sækja um aðstoð
sýslumannansembættanna þegar þeir þurfa hjálp
eða úrskurð um úrlausn á þeirra ágreiningsmálum.
Málaflokkum má skipta í forsjármál, umgengnismál og
meðlagsmál. Samkvæmt tölum Hagstofunnar eru árlega um
1.200 hjúskaparslit hér á landi.
Samkvæmt upplýsingum frá Sýslumanninum í Reykjavík,
voru alls 278 umgengnismál til meðferðar árið 2005, þar
af voru 181 mál sem komu ný inn það ár. Dagsektamál eru
skráð sem sérstakur málaflokkur og voru 22 slík til meðferðar, þar af komu 18 ný til meðferðar árið 2005. Meðlagsmál
alls til meðferðar árið 2005 voru 348, þar af voru 279 ný
meðlagsmál sem komu til meðferðar á árinu. Þau eru ekki
auðgreind í málaskrá eftir því hvort beðið er um einfalt
meðlag eða aukið meðlag. Öll mál sem hér hafa verið til
meðferðar vegna aukins meðlags eru á hendur feðrum.
Forsjármál alls til meðferðar árið 2005 voru 455 , þar af
voru 369 ný mál sem komu ný inn það ár. Þessar tölur taka
einnig yfir forsjármál vegna sambúðarslita.
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Þar sem um 40% landsmanna heyra undir Sýslumanninn í Reykjavík er ekki óvarlegt að margfalda þessar tölur
með 2,2 til að fá út heildarmyndina á landsvísu. Þá lítur
dæmið þannig út að tæplega 400 ný umgengnismál séu í
gangi sem er um 30% af árlegum hjúskaparslitum. Það
gera ríflega 600 meðlagsmál eða um 50% af hjúskaparslitum.
Mæður eru að sækja um aukin meðlög og feður eru að
sækja um auknar samvistir við börn sín. Þetta eru úrlausnarefni stjórnsýslunnar á Íslandi. Miðað við þetta fæst engan veginn staðist hin rótgróna skoðun að feður vilji ekki
sinna börnum sínum. Það er auðvelt að úrskurða í aukin
meðlög, þá er dæmt út frá einni launatöflu og ekki tekið
tillit til neinna annarra þátta, hvorki umfang samvista,
né tekna sem heimili mæðra hefur.
Félag ábyrgra feðra telur að feður og forsjárlausir foreldrar eigi ávallt að eiga fyrsta kost að sinna framfærslu
með beinum hætti, með ríkri umgengni og beinni þáttöku
í lífi barna sinna.

Úr ýmsum áttum
Undantekning móti
ekki meginregluna!
Nú liggur fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp
um breytingar á barnalögum sem gera
ráð fyrir að við skilnað foreldra fari
báðir foreldrar sameiginlega með forsjá barns, nema annað foreldrið stefni
hinu og viðkomandi verði þá svipt forsjá. Sameiginleg forsjá sem meginregla
er í anda réttarfarsþróunar erlendis
og gleðilegt að löggjafinn hér fylgi í
humátt á eftir nágrannalöndunum að
þessu leyti.
Þegar skoðaðar eru umsagnir sem
liggja hjá allsherjarnefnd Alþingis er
forvitnilegt að sjá að þeir fagaðilar
sem helst eru á móti frumvarpinu hafa
áhyggjur af því að ofbeldismenn viðhaldi ofbeldi á einn eða annan hátt gagnvart móður eða barni. Nú skal ekki
gera lítið úr alvarleika ofbeldis. Hinn almenni maður og kona eru hæfir foreldrar og miðað við það hlýtur löggjafinn
að setja sín almennu viðmið. Svo þarf
að móta löggjöf sem bregst við frávikunum fyrir þau tilvik þegar ofbeldi er í
spilum. Það eru undantekningarnar
á meginreglunni. Undantekningarnar
eiga aldrei að móta meginregluna.

Úr barnalögum

„Skylt er foreldrum, báðum saman og
hvoru um sig, að framfæra barn sitt.
Framfærslu barns skal haga af hliðsjón
af högum foreldra og þörfum barna.“
(Úr 53. gr.)
„Meðlag skal ákveða með hliðsjón
af þörfum barns og fjárhagsstöðu og
öðrum högum beggja foreldra, þar á
meðal aflahæfi þeirra.” (Úr 57. gr.)
Þegar tillit er tekið til hins háa hlu-

falls skuldara er auðvelt að velta vöngum yfir því hvort fyrirkomulag meðlags og upphæð lágmarksmeðlags sé
ekki brot á bæði 53. gr og 57. gr barnalaga?

Meðlög:

10,6 miljarðar í vanskilum
Af 12.092 meðlagsgreiðendum eru
samtals 7.162 í vanskilum eða rúmlega
59%.

Þeir skiptast í:
· Gjaldþrota
· Með skiptalok
· Árangurslaust fjárnám
· Óstaðsettir skuldarar
· Eru/verið í fangelsi
· Látnir skuldarar m/skuld
· Skuldarar m/samninga

121
848
2016
419
560
59
3139

Heildarskuld meðlagsgreiðenda við
Innheimtustofnun sveitarfélaganna er
10,6 milljarðar króna.

Vissir þú...
...að forsjáraðili getur hvenær sem er sótt um meira meðlag, óháð
umgengni, umönnun og óháð tekjum þess maka sem sækir um og óháð
aðbúnaði barna sinna til 18 ára aldurs þeirra?
...að meðlagskerfi er hvergi í hinum vestræna heimi jafnfrumstætt og hér á
landi?
...að af 12.092 meðlagsgreiðendum eru 96% feður?
...að hvergi í heiminum er lágmarksmeðlag jafn hátt og á Íslandi?
...að hér á landi eru 7.162 meðlagsgreiðendur í vanskilum eða 59%, þar
af eru 3.139 með samning í gangi?
...að það eru um 4.023 skuldarar í mjög alvarlegum vanskilum?
...að ferðakostnaður barns er eini kostnaðarliðurinn hér á landi sem
alfarið annað foreldrið ber? Í Noregi er ferðakostnaður sameiginlegur eins
og önnur framfærsla barns.
...að forsjárlausir eiga einungis rétt á munnlegum upplýsingum frá
skólanum um börn þeirra?
...að forsjárlaust foreldri er meðhöndlað í skattkerfinu sem einstæðingur
en hefur nákvæmlega sömu fræmfærsluskyldu og hitt foreldrið?
að feður sem hafa börn sín hjá sér t.d. sumarlangt greiða
móður (forsjáraðila) óskert meðlag á sama tíma og þeir sjá alfarið um
framfærslu barnanna.
…að forsjárlausir feður búa börnum sínum heimili með öllu því sem góð
heimili þarf að prýða, herbergi, fatnað, leikföng o.s.frv. en er í raun líka
uppálagt að halda heimili móður (forsjárforeldris) uppi fjárhagslega með
meðlagsgreiðslum á sama tíma.
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