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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um barnalög, 149. mál, sameiginlega forsjá, 
lögheimili bams o.fl.

Samtökin '78 þakka fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um frumvarp til laga um bamalög. 
Frumvarpið tekur á afar erfiðum málum þar sem um er að ræða forsjá bama, umönnun þeirra 
og samvera við foreldra eftir skilnað eða sambúðarslit. Samtökin ‘78 vilja gera eftirfarandi 
athugasemdir við framkomið frumvarp:

Varðandi 3. gr.
í 3ju mgr. greinargerðarinnar varðandi 3. gr. kemur fram að hér er lagt til að langlífara foreldri 
fái alltaf forsjána -  en að forsjárforeldri geti gengið frá yfirlýsingu þar sem óskað er eftir að 
þriðji maður fái forsjá bams. í þeim tilvikum færi fram mat á því hvort sú tilögun væri 
baminu fyrir bestu. Bent er á að talsverður fjöldi barna elst upp við það að hafa aldrei átt 
heimili með öðru kynforeldri sínu og umgengni jafnvel verið takmörkuð eða að líf og 
aðstæður kynforeldris hafi verið með þeim hætti (vegna veikinda, óreglu eða ofbeldis) að það 
hefur ekki geta sinnt foreldrahlutverki sínum. í þessum tilvikum getur það auðveldlega verið 
baminu fyrir best að dvelja áfram hjá stjúpforeldri sem e.t.v. hefur verið raunforeldri þess til 
margra ára. Ekki er heldur víst að forsjárforeldri hafi í öllum tilvikum gengið frá yfirlýsingu 
eins og kveðið er á um i greininni. Þá er heldur ekki ljóst af greininni á hvem hátt matið á 
aðstæðum bamsins á að vera.

Samtökin ’78 telja því ákvæði þessarar greina of þröng og að gæta þurfi frekar að 
hagsmunum bamsins þegar forsjárforeldri fellur frá.

Varðandi 4., 5. og 6. gr.
14. gr. frumvarpsins kemur fram að foreldrar geta ákveðið að bam eigi lögheimili hjá þeim 
báðum. í 5. gr. kemur fram að dómari getur ákveðið að bam skuli dvelja allt að sjö daga af 
hverjum 14 hjá foreldrinu sem ekki fær lögheimili þess. í 6. gr. kemur einnig firam að dómari 
geti ákveðið að bam búi allt að sjö daga af hveijum 14 hjá forsjárlausu foreldri á meðan 
forsjármál er rekið. Þannig er lögð mikil áhersla á það í frumvarpinu að bamið búi hjá 
foreldrum sínum til skiptis. Samtökin ‘78 benda á að það getur verið bami mikið álag að eiga 
tvö heimili og það henti ekki öllum bömum.

A heimasíðu norska bama- og jafhréttisráðuneytisins má finna upplýsingar um nýlega 
rannsókn sem gerð er af Kristin Skj^rten sem fjallar um reynsluna af því að bam eigi 
lögheimili hjá báðum foreldrum sínum. Niðurstaðan er að sú tilhögun henti mörgum bömum 
vel -  en alls ekki öllum. í rannsókninni kemur fram að til þess að það henti bami að eiga 
lögheimili á tveimur stöðum þurfa eftirfarandi þættir að vera til staðar:

> samvinna foreldranna þarf að vera góð
> bamið þarf sjálft að langa til að hafa þetta fyrirkomulag og vera ánægt með að eiga tvö 

heimili



> foreldramir þurfa að búa nálægt hvort öðru
>  bamið þarf að vera hluti af og viðurkennt á báðum heimilunum
> báðir foreldrar þurfa að taka þátt í lífi bamsins, mæta á atburði í skóla, tómstundastarfi 

o.s.fiv.
> foreldramir þurfa að vera vakandi fyrir að breyta fyrirkomulaginu ef aðstæður bamsins 

og þarfir breytast.

Samtökin ’78 telja því að skoða þurfi frekar forsendur fyrir því að böm eigi lögheimili hjá 
báðum foreldrum. Þá er mikilvægt að bamið geti rætt við fagaðila um sínar óskir og 
vangaveltur, auk þess sem hægt þarf að vera að endurskoða ákvörðunina.

Varðandi 5. og 6. gr.
Samtökin ’78 vilja leggja áherslu á rétt bama til að njóta umönnunar og umgengni við báða 
foreldra sína, enda er það í flestum tilvikum það besta fyrir bamið. Þó verður að hafa í huga 
að þau tilvik geta komið upp að svo sé ekki. Þetta kemur m.a. fram í rannsókn frá árinu 2000 
um semeiginlega forsjá sem gerð var af dr. Sigrúnu Júlíusdóttur og Nönna K. Sigurðardóttur. 
Þær benda á að sameiginleg forsjá þjónar ekki alltaf hagsmunum bamsins. Það á t.d. við 
þegar sambúð eða hjónaband foreldra hefur litast af fjandskap og togstreitu af ýmsum toga. 
Þetta á t.d. við þegar ofbeldi, misbeiting, ofdrykkja, vímuefnaneysla, fiknir eða annar sjúkleiki 
hefiir verið til staðar hjá öðru eða báðum foreldrum. í þeim tilvikum er ekki líklegt að þeir 
geti komið sér saman um uppeldi og velferð bama sinna.

Samtökin ‘78 telja því að foreldrar með sameiginlega forsjá eigi kost á öflugri ráðgjöf um 
foreldrahlutverk sitt og ekki síður samskipti sín. Þá telja Samtökin ‘78 að hin sterka regla sem 
fram kemur í 5. og 6. gr. frumvarpsins um sameiginlega forsjá ekki taka nægilegt tillit til 
ofangreindra þátta.

Með hliðsjón af því sem að framan segir vilja Samtökin ‘78 undirstrika þörfina á öflugri 
ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, geðlæknum, sálfræðingum og öðrum fagmönnum fyrir foreldra 
sem eru að slíta sambúð, hjónabandi eða staðfestri samvist. Að ráðgjöfinni þarf að vera gott 
aðgengi, jafht fyrir böm og foreldra, og hægt að leita ráðgjafar bæði áður en ósætti um hina 
fjölmögur þætti sambúðarslita koma upp eða þegar ósætti er um fyrirkomulag vimgengni, 
samvinnu o.fl. Ráðgjöfin gæti þá einnig hjálpað baminu og foreldrum þess til að endurskoða 
fyrirkomulag ef það hentar baminu ekki lengur.


