HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV 15. DESEMBER 1995 NR. 74
OM FORBUD MOT KJØNNSLEMLESTELSE
Det vises til brev fra Helsedepartementet av 3. mars angående høring av
forslag til endring av lov 15. desember nr. 74 om forbud mot
kjønnslemlestelse.
Generelt
JURK ser på kjønnslemlestelse av jenter som et svært alvorlig overgrep. JURK
imøteser derfor forslaget til endring av loven, da dette kan bidra til å hindre
at kjønnslemlestelse skjer. Det er en kjensgjerning at mange jenter i faresonen
trenger hjelp utenfra dersom de skal ha mulighet til å unngå å bli utsatt for
kjønnslemlestelse. Ved å oppheve taushetsplikten i tilfeller der man har
mistanke om at kjønnslemlestelse er forestående gjør man det lettere å gripe
inn, og man vil på denne måten kunne hindre at en del jenter blir utsatt for
kjønnslemlestelse. Samtidig understrekes viktigheten av plikten til å gripe inn
ved at den straffesanksjoneres, noe som gir bestemmelsen større tyngde og
synliggjør alvoret i situasjonen.
JURK stiller seg positiv til forslaget til endring av lov om kjønnslemlestelse. I
det følgende vil vi knytte noen kommentarer til forslaget, spesielt hva gjelder
anvendelsen av uttrykket ”er i gjære”.
Uttrykket ”er i gjære”
Departementet ber om synspunkter på uttrykket ”er i gjære”.
JURK har forståelse for at uttrykket ”er i gjære” blir brukt, da dette er brukt i
annen lovgivning. JURK er likevel av den oppfatning at det bør brukes et
annet uttrykk, noe vi begrunner i at uttrykket kan være vanskelig å forstå for
ikke-jurister. Dette er av stor betydning da loven retter seg mot mange
yrkesgrupper med varierende kjennskap til juridiske termer. Man bør derfor
bruke uttrykk som ligger så nært opp til alminnelig språkbruk som mulig.
JURK mener videre at uttrykket er for skjønnsmessig og diffust, noe som
innebærer at det må foretas en tolkning for å bringe klarhet i hva som ligger i
uttrykket. Når det er mulig å finne alternative uttrykk som er klarere, mener
JURK man bør velge et av disse.
JURK foreslår at uttrykket ”er i gjære” blir byttet ut med uttrykket ”kan kome
til å skje”. Dette uttrykket er mer forståelig for ikke-jurister, og vil også
generelt være klarere enn uttrykket ”er i gjære”.
Personkrets
JURK er enig i at det vil kunne føre til urimelige resultater å straffeforfølge

jentas nærmeste, som ofte vil være kvinner som selv er blitt utsatt for
kjønnslemlestelse. Dersom man skulle pålegge disse kvinnene en plikt til å
gripe inn, ville dette innebære at de først ble utsatt for kjønnslemlestelse som
de ikke kunne forsvare seg mot, for så å bli straffet dersom de ikke maktet å
gripe inn når jenter blant deres nærmeste stod i fare for å bli utsatt for det
samme. Dette ville på sett og vis innebære at man straffet disse kvinnene
dobbelt. JURK mener hensynet til disse kvinnene må være et tungtveiende
argument mot straffeforfølgelse av barnets nærmeste.
Lovutkastet gjør alle yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid får kunnskap om
at kjønnslemlestelse ”er i gjære” pliktige til å søke å avverge
kjønnslemlestelsen. JURK syns det er positivt at plikten retter seg mot alle
yrkesgrupper som har kontakt med barn. Vi ønsker å presisere viktigheten av
at denne bestemmelsen ikke tolkes for snevert. Et eksempel på dette vil være
at det tradisjonelt er lærere som er i kontakt med barn, men at også
kontorpersonale, vaktmester og andre voksne på skolen for barna vil kunne
utgjøre tillitspersoner som de kan betro seg til.
JURK slutter seg til at det ikke skal være noe krav om at informasjonen
tilkommer den ansatte i arbeidstiden.
Taushetsplikt
JURK er positive til at avvergingsplikten etter lov om kjønnslemlestelse skal
gjelde uten hensyn til taushetsplikten.
JURK har forståelse for at taushetsplikten kun skal kunne brytes der
kjønnslemlestelse er forestående, og ikke der den allerede har funnet sted.
Dette anser JURK som nødvendig for sikre at jenter som allerede har blitt
kjønnslemlestet oppsøker helsetjenesten for å få hjelp.
Gjennomføring
Denne loven innebærer vesentlige endringer for særlig enkelte yrkesgruppers
plikter. I forbindelse med ikrafttredelse av loven vil JURK understreke
viktigheten av at disse yrkesgruppene får grundig opplæring i sine plikter
etter denne lovbestemmelsen. Dette er også nødvendig for å oppfylle
bestemmelsens formål.
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