har fylt 18 år, men at fylkesmannen kan
gi dispensasjon fra aldersgrensen dersom
særlige grunner foreligger. Vi mener at
slik dispensasjon bør håndheves strengt.
Det er få land som har en ekteskapsalder
på under 16 år, og det er langt fra norsk
tradisjon å bevege seg langt under 18 år
for ekteskapsinngåelse. At FN-konvensjonen godtar en ekteskapsalder på
15 år kan være forståelig, men det endrer ikke på det faktum at skandinaviske
land har en annen tradisjon på dette området enn mange land i Afrika og i Østen.
Vi er derfor enige med departementet i

at § 220 nytt første ledd får følgende ordlyd:
”Den som inngår ekteskap eller partnerskap med noen som er under 16 år, eller medvirker til dette, straffes med fengsel
inntil 4 år. Villfarelse om alder utelukker
ikke straffskyld. Straff kan falle bort for
ektefelle som er omtrent jevnbyrdig i alder
og utvikling.

Med hilsen Norsk Kvinnesaksforening
v/Siri Hangeland, leder

Folketrygdens besteårsregel bør bestå
Følgende uttalelse om besteårsregelen
i Folketrygden ble vedtatt i Arbeidsutvalget 24.februar 2003:
(Uttalelsen ble sendt Pensjonskommisjonen med kopi til kvinnegruppene i de
politiske partiene og til Likestillingssenteret.)
Norsk Kvinnesaksforening vil gjøre
folketrygdens besteårsregel til en kvinnepolitisk kampsak
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) vil
støtte Likestillingssenterets uttalelse om
å beholde besteårsregelen i folketrygden,
og går dermed i mot foreløpige forslag
fra Pensjonskommisjonen der alle yrkesaktive år skal telle likt. For kvinner er
det svært viktig at dagens regler, der de

20 beste årene i arbeidslivet legges til
grunn når pensjonen skal regnes ut, blir
videreført.
Dersom en slik ordning som Pensjonskommisjonen nå utreder blir innført, er
det kvinnene som vil tape på det. Vi vet
at omsorgsoppgaver gjør at mange kvinner arbeider deltid, mens andre er uten
lønnet arbeid en periode.
NKF vil derfor arbeide for å beholde
dagens regelverk, og vil oppfordre Pensjonskommisjonen v/leder fylkesmann
Sigbjørn Johnsen om å støtte besteårsregelen i det endelige forslaget til reform.
Med hilsen Norsk Kvinnesaksforening
v/Siri Hangeland, leder

Uttalelse fra Oslo kvinnesaksforenings (OKFs)
årsmøte vedrørende tiltak for å styrke
innvandrerkvinners stilling
Følgende uttalelse ble sendt fra årsmøtet i OKF i juni 2003 til Statsråd Kristin
Clemet i Utdannings- og forskningsdepartementet:
Oslo Kvinnesaksforening, samlet til
årsmøte 5.6.2003, vedtok enstemmig følgende uttalelse:
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Oslo Kvinnesaksforening er dypt bekymret over problemene landet vårt står
overfor når det gjelder samfunnets integrering av en stadig større innvandrerbefolkning. Vi er særlig opptatt av innvandrerkvinnenes situasjon. Debatten om
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og undertrykkelse av kvinner i mange innvan-

