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Grunnlagt 1875
– en liberal partipolitisk
uavhengig avis

«Kvinnefellen»
må unngås
Fortsatt eksisterer «kvinnefellen».
Det bør det bli slutt på. Opplæring
og bevisstgjøring må til.

F

redag brakte vi en reportasje med
tittelen «Kvinner om kvinneøkonomi». Prisverdig nok hadde to
sentrale, kvinnelige økonomer fra
Universitetet i Agder og to kvinnelige advokater fra Kristiansand gått sammen
om et kveldsseminar særlig beregnet på yngre medsøstre.

«Kvinnefellen» er et begrep som dukker opp
av og til. Begrepets innhold ble godt belyst
under seminaret, i form av fortellingen om
et ungt par som finner sammen, gifter seg og
lever sammen inntil de skilles når begge er i
femtiårene. Selv om paret er fiktivt, er innholdet i fortellingen høyst reellt. Det bekrefter
utallige skilsmissesaker, om de nå har havnet
i rettsapparatet eller ikke.
Problemet er at kvinner så ofte kommer urimelig dårlig ut i forhold til sin mannlige partner. At kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn
menn, men samtidig har lavere inntekt og følgelig får en dårligere pensjon, er ille nok, ikke
minst når mange tilbringer sine siste år som
enker. Enda verre er utfallet av mange skilsmisser eller samlivsbrudd. Da viser effektene
av tradisjonelle kjønnsrollemønstre seg fra sin
verste side. For mens kvinnen i forholdet gjerne har hatt en periode hjemme med små barn,

Disse stod bak arrangementet onsdag kveld. F.v.
førsteamanuensis Anne Wenche Emblem, professor
Ellen K. Nyhus og advokatene Solveig Løhaugen og
Tove K. Westbye.

Enda verre er
utfallet av mange
skilsmisser eller
samlivsbrudd.

og deretter har valgt å jobbe deltid – gjerne i et
yrke som er dårligere betalt enn mannens – er
ekteskapslovens bestemmelser slik at mannen
i praksis ofte vil beholde hovedtyngden av de
økonomiske verdiene som er bygget opp gjennom samlivsårene. Riktignok inneholder loven modererende bestemmelser, men de kommer sjeldent til anvendelse, og som advokat
Solveig Løhaugen bemerket under det nevnte
seminaret: «I skilsmissesituasjoner er det sjeldent klima for raushet utover det loven tilsier».
Stortinget kunne gjerne vurdere lovens bestemmelser på nytt, sett ut fra forholdene i dagens samfunn. Men viktigere er det at kvinner,
og da særlig yngre kvinner, må bli mer bevisst
når de tar livsvalg med framtidige, økonomiske konsekvenser. I tillegg må det bli slutt på
at personlig økonomi skal være et tabubelagt
tema i parforhold.
Her trengs et langt mer systematisk og gjennomgripende opplegg enn sporadiske kveldsseminarer.

Dette skjer
på fvn.no i dag

Følg oss
på sosiale medier

tips våre journalister
Mandal
jarle R. martinsen
jarle.martinsen@fvn.no 918 85 107

Her kan du høre fotballradioen

lillesand
odd-inge 		
Rønning uleberg

●●Den svenske fotballjournalisten Oskar
Månsson er gjest i denne ukas fotballradio med Pål W. Jørgensen og Jesper
Mathisen. Månsson sier han er skeptisk
til det betydelige pengeforbruket i Start.
Hør også tidligere utgaver av fotballradioen på fvn.no.

odd.inge.uleberg@fvn.no 909 17 477

vennesla
kjetil Nygaard
kjetil.nygaard@fvn.no 915 60 632

● Presseskikk: Fædrelandsvennen
arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale,
oppfordres til å ta kontakt med oss.

● Klager: Pressens Faglige Utvalg
er et klageorgan som behandler
klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46 Sentrum,
0101 Oslo. Telefon 22 41 56 80, faks 22 41 19 80.

● Publisering: Fædrelandsvennen forbeholder seg retten til å publisere
alt redaksjonelt materiale i alle mediehusets kanaler, og å lagre materialet
i elektroniske arkiv og databaser som mediehuset har avtale med. Stoffet
kan også publiseres i alle kanaler i mediehus vi samarbeider med. Publiseringsvilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

På Twitter:
twitter.com/fvn_no
Nyhetsmeldinger og
debatt
På Facebook:
facebook.com/fvn.no
Nyheter fra fvn.no
På Instagram:
instagram.com/fedrelandsvennen

● Personvernpolicy: Våre brukeres tillit er av største
viktighet for oss, og Fædrelandsvennen er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I det vi har kalt vår
personvernpolicy forklarer vi hvordan vi tar hensyn til
personvernet. Les mer på fvn.no

