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Barnalög á Íslandi skera sig úr.
Brotið á réttindum íslenskra barna.
Réttindi íslenskra karla minni.
www.foreldrajafnretti.is

Fororð

Rannsóknir sýna að skilnaðarbörn lenda sjálfkrafa í áhættu
hópi. Líkur á frávika- og áhættuhegðun eykst verulega.
Aukin stofnanavæðing og minnkað hlutverk stórfjölskyld
unnar hefur aukið á einangrun íslenskra barna eftir skilnað.
Of algengt er að annað foreldrið leiki öll lykilhlutverkin í lífi
barnsins. Rannsóknir hafa sýnt að aukin og jafnari aðkoma
bæði föður og móður er lykilatriði í lífi skilnaðarbarna,
ekkert skiptir þau eins miklu máli og skyldi engan undra.
Íslenski löggjafinn verður að taka sig saman í andlitinu og
breyta lögum um réttarstöðu foreldra og barna eftir skilnað
og færa lagaumhverfið til samræmis við það sem tíðkast
í nágrannalöndum okkar. Jafnréttisbaráttan verður að standa undir nafni og verja réttindi
beggja kynja, en standa ekki eingöngu vörð um réttarstöðu kvenna. Réttarstaða íslenskra karla
í þessum málaflokki er trúlega sú lakasta í vestrænum ríkjum og verður ekki aðskilin frá hags
munum barnanna.
Hjákátlegt er að segja árið 2009 að við Íslendingar vitum betur en aðrar þjóðir hvað börnum
eftir skilnað er fyrir bestu. Öll lagaþróun varðandi forsjármál, umgengnismál, og búsetumál
hefur verið 10 til 20 árum á eftir hérlendis. Það er með öllu óásættanleg staða og fullkom
lega andstæð hagsmunum barna þessarar þjóðar. Í aðdraganda kosninga vorið 2009 munu allir
frambjóðendur verða spurðir um þau 10 grundvallaratriði sem koma fram í þessum bæklingi.
Leitað verður eftir svörum, undanbragðalaust.
Lúðvík Börkur Jónsson
Formaður Félags um foreldrajafnrétti.
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Öll sjálfvirk forsjá sambúðaraðila
eða maka falli niður
Það er ekki öruggt að það þjóni hagsmunum barns að nýr sambúðaraðili fái sjálfkrafa hlutdeild
í forsjá barns, eftir 12 mánuði í skráðri sambúð og strax við hjónaband, hafi foreldrið áður
farið eitt með forsjána. Það er einnig öldungis óvíst hvort nýr sambúðaraðili eða maki kæri sig
um slíka ábyrgð, þó svo að ákvörðun um sambúð hafi verið tekin. Forsjá barns á ekki að vera
afleiðing annarrar skráningar sem tengd er hagsmunum fullorðins fólks. Forsjá barns verður
ætíð að vera sjálfstæð ákvörðun sem grundvallast einungis á hagsmunum barnsins. Núverandi
reglur eru í andstöðu við barnasáttmála SÞ og íslensk barnalög. Þar er lögð áhersla á rétt barnsins
til að tjá sig um eigin hagsmuni, hafi það aldur og þroska til. Það liggur beint við, að unglingar
upp að 18 ára aldri eiga auðvitað að geta tjáð sig um það hvort nýr kærasti eða kærasta foreldris
þeirra fái stöðu forsjárforeldrisins. Þetta getur skipt barnið / unglinginn máli, t.d. fær sambúðaraðilinn fulla forsjá ef forsjárforeldrið fellur frá.
Þetta ákvæði, um að sambúðaraðili fái sjálfkrafa hlutdeild í forsjá barns, þekkist hvergi í
nágrannalöndum okkar, og trúlega hvergi á byggðu bóli nema á Íslandi. Eðlilegt er að til forsjár
máls sé stofnað, óski stjúpforeldri eða sambúðaraðili eftir hlutdeild í forsjá barns. Slíkt mál væri
rekið fyrir nefnd á stjórnsýslustigi þar sem sjónarmið barnsins fengi að njóta sín ásamt sjónar
miðum forsjárlausa foreldrisins, enda hafi það umgengni við barnið.

Tímaskekkja að sambúðaraðili fái sjálfkrafa forsjárskyldu yfir börnum
maka síns. Forsjá barns á að vera sjálfstæð ákvörðun sem grundvallast
einungis á hagsmunum barnsins. Séríslenskur heimóttarskapur.
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dómarar fái heimild til að dæma
sameiginlega forsjá
Færa verður íslenska löggjöf til samræmis við norræna og evrópska löggjöf, sem heimilar
dómurum að dæma sameiginlega forsjá barns, og áframhaldandi sameiginlega forsjá barns hafi
hún verið til staðar. Forsjármál á Íslandi eru forsjársviptingarmál þar sem dómarar verða oft að
velja milli hæfra foreldra sem eiga í deilum. Það er mjög óeðlilegt að annað foreldrið ráði því
hvort barn sé í sameiginlegri forsjá eða ekki, en sú er raunin þar sem dómarar dæma nánast
alltaf lögheimilisforeldrinu fulla forsjá í forsjármálum. Reynsla annarra þjóða sýnir að heimild
dómara til að dæma sameiginlega forsjá fækkar málum fyrir dómi. Ný rannsókn sýnir að 90%
reykvískra feðra, sem hafa skilið á árunum 2006 og 2007, eru mjög eða frekar hlynntir því að
dómaraheimild verði tekin upp.
Ekkert land er án dómaraheimildar af
þeim Evrópuríkjum sem við miðum okkur
við. Slík heimild á að vera án takmarkana
eins og í Danmörku, þar sem segir að ríkar
ástæður þurfi til að dæma ekki sameigin
lega forsjá. Í ljósi þess að lögheimilisfor
eldrar eru í 92% tilvika mæður má segja að
skortur á dómaraheimild framkalli kyn
bundið réttindaleysi feðra, sem hafa ekki
rétt til að krefjast sameiginlegrar forsjár í
dómssal á sama hátt og erlendis. Um er að
ræða kynbundna mismunun – jafnréttis
mál þar sem hallar á karlmenn.

Ísland er eina landið þar sem dómarar
verða að velja milli hæfra foreldra, þar
sem annað foreldrið fær fulla forsjá
meðan hitt verður forsjárlaust.

Forsjárlausir foreldrar fái aðgang
að skriflegum upplýsingum
Í Noregi, Danmörku og Svíþjóð fá forsjárlausir foreldrar aðgang að skriflegum upplýsingum stof
nana varðandi börnin þeirra. Á Íslandi fá forsjárlausir foreldrar ekki aðgang að þeim skriflegu
upplýsingum sem til eru. Gengur túlkunin út í þær öfgar að forsjárlausir foreldrar fá t.d. ekki
aðgang að Mentor, sem er upplýsingakerfi skóla um heimanám og fleira. Þetta þýðir í raun að
forsjárlaust foreldri, sem hefur barnið hjá sér 5 daga aðra hverja viku, er hindrað í foreldrahlutverki
sínu. Persónuvernd forsjárforeldrisins eru rökin gegn breytingum og að forsjárlausa foreldrið hafi
ekkert við slíkar upplýsingar að gera. Þetta eru hæpin rök. Persónulegar upplýsingar eiga ekki að
berast milli foreldra, algjörlega óháð forsjárfyrirkomulagi. Einnig liggur það í hlutarins eðli að
foreldri sem hefur mikla umgengni við barnið sitt á virkum skóladögum verður að geta fylgst
með lærdómi og hefur skýrar forsjárskyldur meðan á umgengni stendur. Mikil umgengni er því
í raun mikið forsjárhlutverk. Trúlega eru u.þ.b. 35-40% allra umgengnisforeldra forsjárlausir og
mun það hlutfall haldast hátt þar til dómaraheimild (sjá lið 2) hefur verið við líði í nokkur ár.
Lagt er til að forsjárlausir foreldrar fái aðgang að skriflegum upplýsingum, en hver og ein stofnun
hafi vald til að hafna slíkum aðgangi að upplýsingum, munnlegum jafnt sem skriflegum. Slík
höfnun er síðan kæranleg og tekin til meðferðar. Þessi breyting á lögum er einföld og sjálfsögð.
Hafa ber dönsk lög til hliðsjónar. Þar sem forsjárlausir foreldrar á Íslandi eru í 95% tilvika
feður má segja að um kynbundna mismunun sé að ræða á Íslandi samanborið við stöðuna í
nágrannalöndunum. Réttindi karla eru því minni á Íslandi.

Í öðrum löndum fá forsjárlausir foreldrar
aðgang að skriflegum upplýsingum um
börnin sín hjá skólum og sjúkrastofnunum.
Af hverju ekki hér?
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Umgengnismál verði hluti
af dómskerfinu
Nú eru umgengnisúrskurðir unnir og kveðnir upp hjá embættum sýslumanna um allt land,
og hægt að áfrýja þeim til dómsmálaráðuneytisins. Þetta fyrirkomulag tíðkast óvíða annars
staðar. Eðlilegt er að dómskerfið nýtist til mála sem eru jafnmikilvæg þegnunum eins og samvera
við börnin er. Eðlilega eru gerðar meiri kröfur um málsmeðferð fyrir dómstólum en hjá sýslu
mönnum. Gagnsæi og dómafordæmi er meira, þar sem dómar dómstóla eru birtir en úrskurðir
sýslumanna ekki. Áfrýjun til Hæstaréttar er trúverðugri en áfrýjun til dómsmálaráðuneytisins,
en sýslumannsembættin eru á forræði þess ráðuneytis og tengslin því óeðlileg.
Engin leið er að réttlæta minni kröfur til meðferðar umgengnismála hér en í öðrum löndum.
Forsjármál voru færð undir dómstóla árið 2003 og með stöðugt aukinni umgengni barna við
feður sína er eðlilegt að færa umgengnismál undir dómstóla einnig. Rannsóknir sýna börn flest öll
skilnaðarbörn kjósa að verja meiri tíma með feðrum sínum en þeim er leyft eða kleift að gera.

Engin leið er að réttlæta minni kröfur til meðferðar umgengnismála hér
en í öðrum löndum. Forsjármál voru færð undir dómstóla árið 2003 og
með stöðugt aukinni umgengni barna við báða foreldra er eðlilegt að
færa umgengnismál undir dómstóla einnig.

Dómarar fái heimild til að dæma
umgengni í allt að 7 daga af 14
Í löggjöf allra hinna Norðurlandanna er skýr texti þess efnis að dómari hafi heimild til að dæma
umgengni „allt að 7 daga af 14“. Má nefna að Danir sáu ástæðu til að breyta sinni löggjöf árið
2007, en áður stóð í dönskum lögum að dómarar hefðu heimild til að dæma umgengni 6 daga af
hverjum 14. Gefur heimildin þau jákvæðu skilaboð að dómarar hafi frjálsar hendur til að dæma
þá umgengni sem þeir telja barninu fyrir bestu. Einnig endurspeglast í textanum sá tíðarandi að
mikil umgengni við báða foreldra eru bestu hagsmunir barns. Af hverju ættu þessi skilaboð ekki
að vera jafn skýr á Íslandi og í öðrum löndum?
Umgengni er mjög vaxandi. Nú þegar velur fjórðungur foreldra umgengni, sem er 7 af 14 dögum.
Þessi þróun er þó öll seinni en í öðrum löndum. Á Íslandi er blönduð búseta barna orðin mjög
algeng (24%) en hefur nánast þurft að þróast í andstöðu við lög og kerfi. Nýleg íslensk rannsókn
staðfestir að börn sem dvelja því næst jafnt hjá báðum foreldrum standa betur að vígi en þau sem
búa að mestu leyti hjá öðru foreldri sínu.

Dómarar fái frjálsar hendur til
að dæma þá umgengni sem
þeir telja barninu fyrir bestu. Í
textanum endurspeglast sá
tíðarandi að mikil umgengni
við báða foreldra eru bestu
hagsmunir barns. Af hverju
ættu þessi skilaboð ekki að
vera jafn skýr á Íslandi og í
öðrum löndum?
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Tvöfalt lögheimili barns
gert valkvætt
Í Svíþjóð, Noregi, Frakklandi og fleiri löndum hefur blönduð búseta (viku/viku fyrirkomulagið)
verið fest í sessi þannig að réttarstaða beggja foreldra er jöfn. Slíkt jafnræði tryggir hagsmuni
barna og foreldra. Hagsmunir flestra skilnaðarbarna eru best tryggðir með blandaðri búsetu
samkvæmt margendurteknum rannsóknum enda skyldi engan undra að náin og mikil samvera
með báðum foreldrum tryggi börnum besta skjólið. Á Íslandi hefur lögheimilisforeldrið hins
vegar valdið til breyta fyrirkomulaginu einhliða eða flytja á brott. Lögheimilisforeldrið fær einnig
allar barnabætur og réttindi til vaxta- og húsaleigubóta. Ný rannsókn sýnir að 73% reykvískra
foreldra, sem hafa skilið á árunum 2006 og 2007, eru mjög eða frekar hlynntir því að geta samið
um að skrá lögheimili hjá báðum.
Sanngjarnt skilyrði fyrir tvöföldu lögheimili er að bæði heimilin séu í sama sveitarfélagi og í
sama eða samliggjandi skólahverfum ef sveitarfélagið er stórt. Slík skilyrði gera lagabreytinguna
og framkvæmdina einfalda. Ef annað foreldrið vill breytingu á fyrirkomulaginu, tekur við hefð
bundið úrskurðarferli þar sem annað foreldrið verður lögheimilisforeldri. Ljóst er að feður eru
nánast réttindalausir í viku /viku fyrirkomulaginu. Þeir fá engu ráðið ef móðirin vill flytja burtu
eða breyta fyrirkomulaginu, en mæðurnar fara með lögheimilisvaldið í 92% tilvika. Kynbundin
mismunun sem bitnar á körlum.

Víða erlendis hefur blönduð búseta (viku/viku fyrirkomulagið) verið fest
í sessi þannig að réttarstaða beggja foreldra er jöfn. Slíkt jafnræði tryggir
hagsmuni barna og foreldra. Á Íslandi er blönduð búseta valin í 24% tilvika
en réttarstaða foreldranna er ójöfn.

Takmörkun á lögheimilisflutningi
barns sem hefur umgengni
Takmarka verður möguleika á því að lögheimilisforeldrar geti einhliða ákveðið að flytja lög
heimili barns ef það hefur „umtalsverð“ áhrif á þá umgengni sem barnið hefur við hitt foreldri
sitt. Í stórum löndum eins og Noregi, Frakklandi og Svíþjóð er talið að flutningur innanlands
geti þýtt jafnmikið rof milli barns og þess foreldris sem eftir situr, eins og flutningur til útlanda
gerir. Í dag þarf samþykki beggja foreldra ef barn flytur til útlanda ef forsjáin er sameiginleg.
Erlendis hafa mótast reglur um samþykki beggja foreldra við flutningi innanlands. Núverandi
réttur lögheimilisforeldra gerir umgengnisúrskurði stjórnvalda marklausa og hafa mörg mál
komið upp síðustu ár þar sem lögheimilisforeldrið flytur til Austfjarða en barnið á að hafa um
gengni við hitt foreldri sitt í Reykjavík, 4-5 daga aðra hverja viku. Eðlilegt er að skoðað væri hvort
barnið ætti að skipta um lögheimili og dvelja hjá því foreldri sem eftir situr ef minna rask fylgir
þeirri ráðstöfun. Ljóst er að hér getur réttur foreldra stangast á við hagsmuni barna.
Flestar aðrar þjóðir eru með einhvers
konar viðbúnað í þessa veru. Þess má
geta að Sifjalaganefnd lagði til við Alþingi
árið 2006 að samþykki beggja foreldra
verði að liggja fyrir ef flytja á lögheimili
barns. Nauðsynlegt er að tryggja hags
muni barns við flutning innanlands. Enn
og aftur bitnar ofannefnt réttindaleysi á
körlum þar sem þeir eru í yfir 90% tilvika
aðilinn sem eftir situr.

Lögheimilisflutningur barns
getur ekki verið ákvörðun
annars foreldrisins sem tekur
einungis mið af hentugleikum
þess foreldris en getur kippt
grundvellinum undan tengslum
barnsins við hitt foreldrið.
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Kostnaður við umgengni
verður sameiginlegur
Umgengni er sameiginlegt mál beggja foreldra og eitt helsta hagsmunamál barna. Eðlilegt er
í þeim tilvikum þar sem kostnaður við umgengni er verulegur, til dæmis flugferðir, þá beri
foreldrarnir kostnaðinn jafnt. Slíkt fyrirkomulag er grunnregla í lögum annarra Norður
landa, en í íslenskum lögum er sérstaklega tiltekið að umgengnisforeldri skuli borga kostnað
við umgengni, þó úrskurða megi um kostnaðarskiptingu. Grunnreglan íslenska er mjög
ósanngörn, til dæmis þegar lögheimilisforeldri flytur um langan veg og býr þannig til kostnað
fyrir umgengnisforeldrið.
Eðlilegt er að grunnreglan sé að kostnaður skuli skiptast jafnt milli foreldranna, enda um hags
munamál barnsins að ræða. Hér er um klára mismunun milli lögheimilisforeldra og umgengnis
foreldra að ræða sem tíðkast ekki í öðrum löndum. Lendir þessi mismunun í yfir 90% tilvika á
körlum og er því klárlega kynbundin. Réttindi karla minni á Íslandi.

Sameiginlegur kostnaður við umgengni er grunnregla í
lögum annarra Norðurlanda, en í íslenskum lögum er tiltekið
að umgengnisforeldri skuli borga kostnað við umgengni.
Grunnreglan íslenska er mjög ósanngörn.

Karlmönnum verði heimilt
að höfða faðernismál
Í 1. gr barnalaga segir að barn eigi rétt á því að þekkja báða foreldra sína. Svipað ákvæði er í
Barnasáttmála SÞ. Núverandi lög á Íslandi gefa hinsvegar karlmanni ekki heimild til að höfða
barnsfaðernismál, ef barnið er þegar feðrað. Þegar núverandi barnalög voru lögð fram árið 2003
gerði frumvarpið ráð fyrir því að slíkur réttur væri til staðar en í meðförum þingsins var sá réttur
tekinn af. Rökin voru nánast þau að körlum væri ekki treystandi fyrir slíkum rétti, slíkt gæti leitt
til fjölda tilhæfulausra málshöfðana karla. Friðhelgi einkalífs kvenna gæti verið fyrir borð borin
ef karlmenn hefðu slíkan rétt. Þessi rök eru ósanngjörn þar sem mæður geta höfðað faðernis
mál á hendur karlmanni, og þar með spillt friðhelgi hans einka- og fjölskyldulífs. Rökin um
fjölda tilhæfulausra málshöfðana eru veik enda gera dómstólar strangar kröfur í slíkum málum.
Erlendis hafa karlmenn þessa heimild. Í Noregi er í lögunum sérstaklega tilgreint að karlmenn
geti höfðað barnsfaðernismál þó barnið sé þegar feðrað eða eins og segir í lögunum: „Barnet,
kvar av foreldra og tredjemann som meiner han er far til eit barn som allereie har ein far, kan alltid
reise sak for domstolane om farskap.....“
Árið 2006 fjallaði allsherjarnefnd um þetta atriði og þáverandi formaður nefndarinnar sagði
í blaðaviðtali að karlmenn ættu ekki að hafa þennan rétt með tilvísun til friðhelgi einkalífs.
Þessu verður að breyta, enda ljóst að hér ræðir einnig um réttindi barna. Mismunun verður ekki
kynbundnari en í þessu máli og ljóst að karlar á Íslandi njóta minni réttar en kynbræður þeirra
erlendis.

Í barnalögum og
Barnasáttmála SÞ segir að
barn eigi rétt á því að þekkja
báða foreldra sína. Núverandi
lög á Íslandi gefa hinsvegar
karlmanni ekki heimild til
að höfða barnsfaðernismál,
ef barnið er þegar feðrað.
Íslenskur heimóttarskapur.
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Hert verði á refsingum og
meðferð umgengnistálmana
Umgengnistálmanir geta verið af margvíslegum ástæðum sem ekki hafa með hagsmuni barnsins
að gera. Ástæður tálmana geta leynst í óuppgerðum tilfinningalegum málum, reiði eða hefnd
sem beinist gagnvart umgengnisforeldrinu, fjölskyldu þess eða nýjum maka og börnum hans.
Þannig getur lögheimilisforeldrið notað vald sitt til að rjúfa samband barns við foreldri sitt.
Einnig getur lögheimilisforeldrið blandað barninu inn í hugarheim fullorðinna og svipt það
jákvæðri ímynd af hinu foreldrinu og látið það taka afstöðu gegn því. Þá er talað um PAS (Parent
Alienation Syndrome) ofbeldi gagnvart barninu, en á Íslandi hefur PAS innræting lítil réttaráhrif.
Ljóst má vera að annað foreldrið á ekki að hafa vald til að tálma umgengni nema í neyðarrétti,
þar sem rökstuddur grunur er um vanrækslu, ofbeldi eða aðrar gildar ástæður. Flest bendir til
þess að grundvallarmannréttindi réttarríkisins séu brotin á börnum og því foreldri sem tálmu
nin beinist gegn. Ef umgengnisforeldrið er með úrskurð um skilgreinda umgengni við barnið
sitt, en lögheimilisforeldrið virðir ekki úrskurðinn og kemur í veg fyrir samvistir foreldris og
barns, þá eiga yfirvöld að sjá til þess að umgengni fari fram meðan málið er til meðferðar hjá
stjórnsýslunni. Sönnunarbyrði verður að vera hjá þeim aðila sem tálmar en ekki brotaþola. Nú
þarf sá sem ekki fær börnin sín í umgengni að leita réttar síns og ekkert er gert í því að knýja fram
umgengni á þeim tíma sem málið veltist um í kerfunum, en slík mál geta tekið mánuði og ár.
Jóhann Loftsson sálfræðingur hjá sýslumanni Reykjavíkur sagði á ráðstefnu í nóvember 2008:
• hnefarétturinn sigrar í umgengnistálmunum á Íslandi.
• ásakanir um kynferðislegt áreiti
hafa „komist í tísku“ í hörðum
forsjár- og u
 mgengnismálum.
Lögin í dag fela ekki í sér neina refsi
ábyrgð gagnvart því foreldri sem tálmar
umgengni. Þannig getur foreldri tálmað
umgengni mánuðum og jafnvel árum
saman og borðið fram svívirðilegar
ásakanir án neinnar refsingar, þ.e. ef
umgengni kemst á um síðir. Enginn á að
hafa það vald að svipta börn foreldri sínu
nema með góðum og gildum sannan
legum rökum.

Lögheimilisforeldrið getur notað vald sitt til að
rjúfa samband barns við hitt foreldri þess og
blandað barninu inn í hugarheim fullorðinna
og svipt það jákvæðri ímynd af hinu foreldrinu
og látið það taka afstöðu gegn því.

Endurskoða þarf löggjöfina
með eftirfarandi í huga:
•

Sönnunarbyrði verði ekki snúið við í tálmunarmálum. Hægt verði að þvinga fram
umgengni með fulltingi yfirvalda (innsetning) meðan málið er rannskað. Innsetning til
bráðabirgða þarf því að verða úrræði í upphafi tálmunarmáls en ekki sem lokaúrræði.

•

Alvarlegar ásakanir um andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi umgengnisforeldris
gagnvart barni sínu, verða að vera refsiverðar samkvæmt refsilöggjöf ef ljóst er að þær voru
settar fram gegn betri vitund. Slíkar ásakanir geta verið mannorðsmorð foreldris.

•

Dagsektir sem lagðar eru á lögheimilisforeldra þurfa að bíta, enda er þá sýslumaður búinn
að úrskurða að tálmanir séu ótengdar hagsmunum barnsins. Innsetning þarf að koma í
beinu framhaldi, óháð því hvort dagsektir eru greiddar eða ekki.

•

Innsetningarákvæði eftir endanlegan úrskurð þurfa að vera til langs tíma þannig að það
foreldri sem brýtur umgengnisúrskurð viti að umgengni verði þvinguð fram með fulltingi
yfirvalda. Slíkt hefur forvarnargildi.

•

Ástæðulausar ítrekaðar umgengnistálmanir verði gerðar refsiverðar samkvæmt refsilöggjöf.
Að svipta barn foreldri sínu í vikur, mánuði eða ár er andlegt ofbeldi gagnvart barninu og
hinu foreldrinu. Slíkt ofbeldi varðar fangelsisvist í Frakklandi og víðar.

•

Efla þarf þekkingu á PAS
ofbeldi og þjálfa sérfræðinga í
tálmunarmálum til að greina
PAS. Hér þarf strax að skipa
sérfræðiaðstoð við nefnd dóms
málaráðherra sem nú situr við
endurskoðun barnalaga. PAS
þarf að fá réttarfarsleg áhrif.

Stjórn Félags um foreldrajafnrétti.
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Hver er tengingin við jafnrétti?

•

Konur verða lögheimilisforeldrar í 92% tilvika. Hvergi hærra

•

Karlar sækja um hlutdeild í forsjá og aukna umgengni

•

Betri lagarammi umgengnismála tryggir réttaröryggi karla.

•

Umgengnistálmanir beinast gegn körlum í yfir 90% tilvika.

•

Jöfn eða mikil umgengni – minnkar launamun kynjanna.

Hverjar eru lausnirnar?
•

Forðumst að líta á málin út frá réttindamissi núverandi
lögheimilisforeldra.

•

Jafnréttisbaráttan má ekki standa vörð um staðalímynd  
einstæðu móðurinnar.

•

Tryggjum að foreldrar næstu kynslóða muni geta axlað
byrðarnar saman, ef til skilnaðar kemur.

•

Skilnaðarbörn fá betri kynjaviðmiðanir ef tengsl við báða foreldra
eru sem styrkust.

•

Viðurkennum að málin eru hluti umræðunnar um jafnan rétt
karla og kvenna – gríðarlega kynbundin staða.

•

Horfum til annarra þjóða og forðumst það viðhorf að við
Íslendingar vitum best. Íslensk barnalög skera sig úr.

Félag um foreldrajafnrétti

Félag um foreldrajafnrétti eru frjáls félagasamtök sem vinna að því að jafna rétt barna til beggja
foreldra sinna eftir skilnað. Megininntak stefnu félagsins er að tryggja foreldrajafnrétti í reynd,
bæði til forsjár og umönnunar, með hagsmuni barnsins að leiðarljósi.
Félagið vill að hagsmunir barna séu í fyrirrúmi þegar taka þarf ákvarðanir um forsjá og um
gengni þeirra, en ekki hagsmunir foreldra, úreld gildi eða hefðir. Rannsóknir og reynsla annarra
þjóða hefur sýnt fram á með óyggjandi hætti að barni vegnar betur eftir skilnað ef umgengni
og umönnun er ríkuleg við báða foreldra og átök í lágmarki. Undirstaða þess er sá möguleiki
að dómari geti dæmt báða foreldra hæfa og barnið eigi rétt á tveimur jafnréttháum heimilum.
Ábyrgð beggja foreldra á að vera jöfn.
Þeir sem vilja leggja starfseminni lið vinsamlegast sendið vefpóst á stjorn@foreldrajafnretti.is eða
með fjárframlögum sem leggist inn á reikning félagsins: 515-26-6209, kt. 620997-2779
Einnig er hægt að gerast meðlimur í félaginu, en árgjaldið er kr 2.000. Skráðu þig á
www.foreldrajafnretti.is
Sýnið málstaðnum stuðning með málefnalegri umræðu, bjóðið vinum og vandamönnum að
gerast meðlimir og um leið eykst þrýstingur til lagabreytinga.
Stjórn Félags um foreldrajafnrétti:
Lúðvík Börkur Jónsson, formaður
Heimir Hilmarsson, varaformaður
Stefán Guðmundsson, ritari
Ásgeir Ingi Jónsson, fjármálastjóri
Rúnar Gíslason
Þórólfur Gunnarsson
Rúnar Gregory Muccio
Jón Gunnar Hannesson
Birgir Grímsson
Karvel Aðalsteinn Jónsson
Hugi R. Ingibjartsson
Stefanía Katrín Karlsdóttir
Hallgrímur Egilsson
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Við skorum á yfirvöld!
Við skorum á yfirvöld að virða réttindi barna
til beggja foreldra sinna.
Réttarstaða foreldra sem ekki búa með börnum sínum er slakari á Íslandi en öllum
öðrum löndum sem við miðum okkur við.
• Heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá er alls staðar fyrir hendi nema
á Íslandi. Hér verða foreldrar ætíð að fara fram á fulla forsjá með tilheyrandi
hörku í deilum.
• Börnum í Noregi, Danmörku og Svíþjóð er með lögum tryggð meiri umgengni
við báða foreldra sína en á Íslandi.
• Meðlagsgreiðslukerfið er algjörlega úrelt og þarf að endurskoðast frá grunni með
tilliti til raunverulegra samvista, barnabóta og skattaumhverfis.
• Umgengnistálmanir eru gríðarlegt vandamál, sérstaklega þar sem annað foreldrið
beitir börnum sínum gegn hinu foreldrinu. Réttarkerfið er ráðþrota og hirðulaust
gagnvart slíku ofbeldi.
Styrkjum baráttuna fyrir foreldrajafnrétti þar sem vandamálin fara stöðugt vaxandi
með breyttu fjölskyldumynstri. Gerist meðlimir í Félagi um foreldrajafnrétti
Árgjald einungis kr 2.000.

Skráning á www.foreldrajafnrétti.is.
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