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Kvinnelig verneplikt?
I Landsstyrets møte i Oslo 11.januar

2003 ble følgende uttalelse vedtatt:

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) tar
sterk avstand fra de utspill som i løpet av
høsten 2002 kom fra Likestillingsombu-
det og direktøren for Likestillingssente-
ret om at kvinnelig verneplikt må vurde-
res på nytt. Likestilling mellom kvinner
og menn krever at de to kjønn behandles
likt, hevder de, og derfor er det uaksepta-
belt at bare menn pålegges verneplikt.

NKF anser dette som en total misfor-
ståelse av både likestillingsbegrepet og li-
kestillingslovens intensjoner. Likestilling
betyr ikke at faktiske forskjeller mellom
de to kjønns virkelighet skal overses.
Kvinnene har fremdeles det tyngste an-
svaret forbundet med omsorgstjenester i
hjemmet, og deres samfunnsnyttige inn-
sats på dette området tilsvarer minst det
arbeidet menn yter gjennom militærtje-
neste eller siviltjeneste. Å pålegge kvin-
nene nye oppgaver i tillegg til dem de al-
lerede har, vil være det motsatte av like-
stilling. Det er egnet til å forundre at et
slikt krav lanseres av personer som er på-
lagt å arbeide for reell likestilling mellom
de to kjønn.

Det er også merkelig at et slikt forslag
fremmes på et tidspunkt da forsvarsledel-
sen er opptatt av å minske antallet re-
krutter til det militære. Forsvaret har i
dag behov for færre folk enn tidligere. Å
utvide rekrutteringsgrunnlaget til det mi-
litære er dermed lite logisk akkurat nå.

Diskriminering av kvinner er fremde-
les et stort problem i det norske samfun-
net. NKF håper at likestillingsapparatets
ledere vil konsentrere seg om arbeidet
med å bekjempe denne diskriminering-
en, i stedet for å bidra til å øke kvinnenes
arbeidsbyrde.

(Uttalelsen ble sendt Likestillingssen-

teret, Likestillingsombudet, Barne- og fa-
miliedepartementet, Forsvarsdeparte-
mentet og pressen.)

Styrket
innsats mot
tvangsekteskap

I møtet i Arbeidsutvalget 24.februar
2003 ble følgende uttalelse vedtatt over-
sendt Justisdepartementet i forbindelse
med mottatt høringsuttalelse vedrørende
endringer i straffeloven:

(Vi fokuserte vår uttalelse med sikte
på å styrke innsatsen mot tvangsekte-
skap. NKF slutter seg til at det bør være
straffbart å inngå ekteskap med noen
under 16 år eller medvirke til dette.)

Vi viser til tilsendt høringsnotat samt til
telefonkontakt med saksbehandler  Hil-
de Sannes  24.februar d.å. der vi ba om
fristutsettelse til onsdag 26.februar.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF)  er
enig i departementets forslag om å opp-
heve de særlige påtalereglene i straffelo-
ven § 222 tredje ledd og § 227 annet ledd,
slik at hovedregelen om ubetinget offent-
lig påtale også vil gjelde i saker hvor den
fornærmede er en av gjerningspersonens
”nærmeste”. Vi er videre enige i at ved å
gjøre påtalen ubetinget offentlig blir den
fornærmede fritatt for den belastningen
det kan være å begjære sine nærmeste
straffet. Likeså at en slik endring vil gi et
holdningsskapende signal om at samfun-
net tar avstand fra denne typen overtre-
delser.

NKF er fullt ut enig med departemen-
tet i at det bør være straffbart å inngå ek-
teskap med noen under 16 år eller å med-
virke til dette. Gjeldende rett er at ett av
vilkårene for å inngå ekteskap er at man


