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 Innlegg fra Familiefokus v/leder Trond Sæthren 
( det faktiske innlegget ble noe forkortet pga tidspress men hoved essensen ble med) 

 
 Familiefokus er Ungdom i Oppdrags familiearbeid. Vi er Norges desidert største frivillige 
familiearbeid og har holdt på med sommerleirer for hele familien, weekender , kurs og 
seminarer  siden 1976.  Siden 2009 har i overkant av 1000 unike familier vært innom våre 
arrangementer en eller flere ganger. Vi har også et regionalt nettverk med frivillige 
medarbeidere over hele landet. I tillegg til det som allerede er nevnt tilbyr vi også et 
førekteskapelig veiledningskurs,«Å bli ett» med 300 sertifiserte par klare til veiledning og 
starthjelp til par som ønsker å forplikte seg i sitt samliv. 
 Vi jobber i all hovedsak forebyggende gjennom å istandsette par til å hjelpe seg selv, for så 
å kunne hjelpe andre på hverdagsbasis. Dette skjer i første rekke gjennom våre 
arrangementer, og så gjennom nettverk og selvhjelpsgrupper gjennom året. 
 
Allerede i februar uttalte Ministeren til tidsskrift for norsk Psykologforening at "Det er viktig å 
legge til rette for at flere kan bevare et stabilt familieliv." og videre at "Arbeidet for gode 
samlivsforhold er et samfunnsanliggende. Samlivsbrudd angår barns oppvekstsvilkår 
og kan ha negative konsekvenser sosialt og økonomisk." 
Dette er jeg helt enig med henne i.  
 

1. Samlivsbrudd er en samfunnssak- og ikke bare en privatsak… 
 
-Da må det også skattemessig og stønadsmessig være lønnsomt å være i et forpliktende 
samliv. Varige samliv er svært økonomisk besparende for statskassen. Dette bør premieres 
og ikke straffes. Nå velger enkelte å separeres for å få dobbel støtte. Da fungerer systemet  
helt mot sin hensikt.  I følge statistikken er gifte folk er mindre sykemeldt. De har friskere 
barn, som klarer seg bedre på skolen, og som igjen får til mer velfungerende ekteskap. De 
begynner også i arbeidslivet og blir der. De benytter seg i mindre grad av helsetjenester og 
støtteordninger i samfunnet. Dette er en  besparing med svimlende summer.  
Gi oss en utredning som sier noe om prisen vi som samfunn betaler for samlivsbrudd. Det 
ville være spennende. Det har ikke gått an å gjøre dette fordi skilsmisser ikke har vært en 
samfunnssak, men privatsak fram til nå. Et samfunnsproblem kan utredes! 
 
 
 Når vi vet at et offentlig forpliktende samliv, som et ekteskap er , fører til bedre  økonomi og 
psykisk helse for den enkelte og dermed også for landets økonomi, er det klart at man bør 
bruke de midler som er å finne for å få flest mulig til å velge nettopp denne samlivsformen. 
Sannheten er at de aller fleste holder hva de lover når de sier at de skal elske til døden 
skiller dem ad. Det har vært slik for alle årskull av gifte i Norge faktisk  siden tidenes 
begynnelse og frem til nå og det ser ikke ut som om det kommer å endre seg. Intet årskull 
har til nå nådd 50 % skilsmisse, men når vi vet at 70 % av dagens 17 åringer sier at de har 
opplevd ett eller flere samlivsbrudd hos sine foreldre eller omsorgspersoner kan vi med full 
tyngde være enig med ministeren at  dette er et betydelig samfunnsproblem. 
 
 Er det noe vi nordmenn velger lett, så er det det vi skjønner lønner seg. Men da må også 
fordelene løftes høyt og vises tydelig. Vi etterlyser offentlige midler til forskning på hva som 
virker for folk og deres samliv .Dette får ikke midler i nevneverdig grad i dag. 
 
 
 



2. En nullvisjon for samlivsbrudd 
Jeg mener at det nå er på tide å gå for en nullvisjon for samlivsbrudd i landet vårt. Prisen her 
og nå i form av sykemeldinger, dårlig psykisk helse er en ting, men langtidsvirkningene er 
enda verre. All nyere forskning viser at barna ikke kommer over foreldrenes samlivsbrudd, 
men får med seg en sårbarhet som har svært store konsekvenser. Med denne kunnskapen 
vil det å gå inn for en nullvisjon være lett begripelig og fremtidsrettet. Alle samliv skal ikke for 
enhver pris reddes. Nullvisjonen er heller ikke en konkret målsetting, men nettopp en visjon 
som vil gi et tydelig retning og et signal om viktigheten av å jobbe med forholdet allerede før 
man går inn i det, og ikke minst etter at man er etablert med barn, stasjonsvogn og gjeld til 
oppover ørene. Gode samliv er folkehelse i praksis. Ikke til fordømmelse for de som opplever 
brudd. La oss heller tenke preventivt på lik linje med «null hull» visjonen på 60 tallet. Ingen 
fordømmelse  for hull i tenna, men alle oppfordres til å gjøre konkrete tiltak for egen helse 
med børste og fluor. Om likevel trenger hjelp senere så har fagfolket kapasitet til å hjelpe 
deg. 
  
Med nullvisjonen for samlivsbrudd som utgangspunkt kan man tilby både 
samlivssjekk,(F.Thuen Fædrelandsvennen 12.09.14) førekteskapelig veiledning, parweekender, 
parkurs osv. Med en slik visjon vil det være mulig å få artikler og omtaler i media som bryter 
med det dystre bildet media har malt siden 80 tallet. I de norske skrevne medier omtales 
samlivsproblemer og skilsmisserelaterte temaer 1000 ganger hver mnd.  Denne trenden må 
snues umiddelbart.  
 
Tenk om alle vi som er her i dag,  med utgangspunkt i nullvisjonen for samlivsbrudd  kan gi 
inn det vi har av kompetanse og  ressurser til en nasjonal samlivsuke, med fokus på å feire 
forpliktelse og varige samliv. Dette  er ingen umulighet. Det er allerede en årlig event i 
England  som startet for mer enn 10 år siden, og nå har det spredd seg til snart 20 land i 
Europa. Les mer  på http://marriage-weekinternational.com/ 
Samlivsuken vil kunne føre til et avbrekk i det massive mediapresset  mot varige samliv og  
heller bidra med positive historier om folk som lykkes og hvordan  dette kan skje i ditt eget 
forhold. Næringslivet kan koble seg på , særlig om vi legger uka strategisk plassert til februar 
og valentinsdagen.. Det er jo bare fantasien som kan sette en stopper for hva dette kan føre 
til.. 
 
 
Med regjeringsforankring og økonomisk støtte til disse tiltakene vil man virkelig kunne redde 
mange ekteskap, samliv og familier fra de tragiske konsekvensene som følger når alle skal 
finne ut av alt selv, samtidig med at de skal proppes fulle av informasjon fra media om at 
skilsmisse og samlivsbrudd nærmest er et uungåelig faktum.  
 
 Vi kan ikke bare sitte å se på at en hel generasjon med relasjonskadd ungdom  sklir inn i et 
samliv uten noe kompetanse om hvordan man bygger et forhold som skal vare lenge, og 
helst livet ut!   
 
Takk. 
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