10

FREDAG 7. SEPTEMBER 2018

SAMFUNN

EMD: Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak
Norge har brutt menneskerettighetene i en barnevernssak,
konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en
enstemmig dom.
Saken ble fremmet av en norsk
romkvinne, med påstand om
krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter. Kvinnen
ble fratatt omsorgen for en
datter hun fikk i 2011.

Den enstemmige dommen fra
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer med at Norge har
brutt artikkel 8 i konvensjonen,
som fastslår at alle har rett til
vern om privatlivet og familielivet. I dommen fastslår også
EMD at staten må betale
kvinnen 25.000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner.
– Min klient er naturligvis

svært glad for at hun har blitt
hørt i sin klage på at resultatet
vi fikk i domstolen i Norge, ikke
var i samsvar med menneskerettighetene, opplyser kvinnens
advokat Nora Hallén til NTB.
Hun sier at de nå kommer til
å gå videre med saken i det
norske rettsapparatet og at
kvinnens mål er å gjenopprette
kontakt med sin datter.
Statssekretær Tom Erlend

Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet sier at barnevernssaker vil alltid innebære vanskelige vurderinger,
ikke minst sakene som kommer
opp for EMD.
– Vi vil nå studere dommen
nøye og fortsette å utvikle barnevernet. Det er allerede gjort
en del endringer som styrker
rettssikkerheten, sier Skaug til
NTB.

Han understreker at det alltid
er viktigst å ta hensyn til barnets beste.
– Vi merker oss at EMD deler
Norges oppfatning om at det
aller viktigste er å ta hensyn til
hva som er barnets beste. Jeg
vil også presisere at EMD ikke
kritiserer det norske barnevernssystemet som sådan, sier
han.
(NTB)

Retter fingeren
mot regjeringen
LIKESTILLING:
Når skal statsråden
forstå at likestilling
ikke kommer av
seg selv? Anette
Trettebergstuen
(Ap) stiller spørsmålet, og får støtte
av SV.
■ JO MOEN BREDEVEIEN
I går skrev Dagsavisen at bare 21
av de 200 største selskapene i
Norge ledes av en kvinne, og at
kvinner bare utgjør 22 prosent
av toppledergruppene i de
samme 200 selskapene.
«Norsk næringsliv er mannlig
og dresskledd», sa sosiolog Mari
Teigen, som leder CORE –
Senter for likestillingsforskning,
som har utarbeidet statistikken.
Statistikken ble ikke bedre da
Berit Svendsen denne uka gikk
ut av Telenor-ledelsen.
Opposisjonen krever mer
handling og færre pekefingre fra
likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).
– Svendsens avgang opprører
Helleland, sier hun, og så går
hun ut og refser selskapet. Det
blir uttalelser helt uten tyngde
så lenge statsråden selv ikke er
villig til å gjøre noe politisk, sier
Anette Trettebergstuen, som
sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Mange tiltak, liten vilje
Trettebergstuen ramser opp forslag fra opposisjonen som regjeringen og støtteparti har stemt
ned:
Krav til mål for kjønnsbalanse
på alle nivåer i bedrifter; rapporteringskrav på likestillingsutviklingen; at selskaper der
staten har eierandel skal ha
minst 40 prosent kvinner i valgkomiteene sine; at statens eierprinsipper for god eierstyring
også skal gjelde mål om likestilling; «en ambisjon» om at minst
40 prosent av selskapene der
staten har eierandel, skal ha
kvinnelig styreleder.
– Når skal statsråden forstå at
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likestilling ikke kommer av seg
selv? Hun sitter på mange virkemidler hun kan ta i bruk om hun
vil, sier Trettebergstuen.

Skjerper kravene
– Tallene Dagsavisen presenterte i går viser hvor riktig det er
å ikke bare beholde, men å
styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven,
sier Monica A. Paulsen, leder i
YS-forbundet Negotia til Dagsavisen.
Paulsen viser til at regjeringen
har sendt ut på høring et forslag
om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten.
Forslaget innebærer en skjerpelse for arbeidsgiver i rapporteringen om status for likestilling
på arbeidsplassen. Regjeringen
foreslår at bedrifter med 20 til
50 ansatte skal underlegges
kravet – ikke bare bedrifter med
mer enn 50 ansatte, som i dag.

Helhjertet støtte
Videre legger forslaget blant

annet opp til at arbeidsgivere
skal utarbeide en skriftlig oversikt over lønn fordelt etter
kjønn; oversikt over hvor mange
som jobber ufrivillig deltid; og
at regnskapspliktige virksomheter skal rapportere om likestilling og ikke-diskriminering
i årsberetningen.
Negotia og YS støtter forslaget helhjertet, sier Paulsen
Det gjør også Trettebergstuen
og Freddy Øvstegård, likestillingspolitisk talsperson i SV.
Det er ikke så merkelig: Regjeringen ble nemlig pålagt av
stortingsflertallet, deri inkludert både SV og Ap, å skjerpe
kravet til aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Peker på regjeringen
Øvstegård, som sitter i samme
komité som Trettebergstuen,
peker på at også tredelingen av
foreldrepermisjonen er resultatet av Stortingets krav, ikke
regjeringens vilje. Det samme
gjelder tiltak mot seksuell tra-

kassering, et SV-forslag som
fikk flertall i vår.
Øvstegård mener statsråden
må slutte å peke på alle andre:
– Regjeringen har ingen likestillingspolitikk, kun en likestillingsminister som ber alle
andre skjerpe seg, nå senest
Telenor fordi Svendsen gikk. Nå
er det på tide å snu fingeren fra
alle andre tilbake på regjeringen, sier han.

Fortsatt utfordringer
– Norge er et av verdens mest
likestilte
land.
Andelen
kvinner som jobber deltid har
aldri vært mindre enn i dag,
det er 31 000 flere kvinnelige
ledere og forskjellene mellom
kvinners og menns gjennomsnittslønn har minket fra 2015
til 2017.
Det skriver Tom Erlend Skaug
(H), statssekretær i Barne- og
likestillingsdepartementet, i en
e-post – via en pressekontakt
– til Dagsavisen.
Han mener regjeringen har

lagt frem den mest offensive
likestilte foreldrepengeordningen noen gang i Norge.
– Med tredelingen av foreldrepermisjonen sikres foreldrene
like muligheter for tid med
barnet i det første leveåret,
samtidig som vi ivaretar frihet
og fleksibilitet for den enkelte
familie, til beste for barnet,
skriver Skaug
Statssekretæren viser også til
at regjeringen har sendt på
høring et forslag om et lavterskeltilbud for behandling av
saker om seksuell trakassering.
Samtidig erkjenner han at
Norge fortsatt har likestillingsutfordringer.
– En av de viktigste utfordringene er at utdannings- og
arbeidsmarkedet er kjønnsdelt.
Derfor har vi nedsatt #Ungidagutvalget, som skal ta for seg
utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og
yrkesvalg.
jo.moen.bredeveien@dagsavisen.no

