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Fattige fedre ser barna minst
- Jo bedre foreldreøkonomi, jo bedre løsninger for barna, sier styremedlem i foreningen 2
foreldre, Sidsel Tallaksen fra Trondheim
Fedre med lav inntekt ser klart mindre til barna sine enn fedre
som tjener mye, viser en ny undersøkelse fra SSB.
- Trenden er at jo mer ressurssterke foreldrene er, jo bedre
løsninger finner de for barna. Økonomi er et problemfelt. Det er
lettere å diskutere løsninger hvis ikke penger er et av de store
spørsmålene, sier Sidsel Tallaksen i hovedstyret foreningen 2
foreldre.

- Et stort hinder
Fedre med lav inntekt har ikke bare færre samværsdager enn
fedre som tjener mye, de er også overrepresentert blant dem
som ikke har kontakt med barna i det hele tatt, viser SSBundersøkelsen som nylig ble offentliggjort.
- Dårlig økonomi er et stort hinder for fedre som skal tilbringe
tid med barna, sier Tallaksen.

Store følelser
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Samværsfedre med god økonomi ser mer til
barna sine enn fedre med dårlgi råd. En ny
undersøkelse fra SSB viser at forholdene ikke
er blitt vesentlig bedre for fattige fedre etter
de nye bidragsregler i 2003.

- Dette handler om store følelser. Noe av det verste som kan skje, er at du ikke kan være sammen med barna
dine. Det koster med både ferier og bidrag. Det er dyrt å ha barn, og det er klart det kan virke nedverdigende å
ha dårlig råd, sier Tallaksen.

Skulle bli enklere
Det kom nye regler for beregning av barnebidrag i 2003. Dette skulle gjøre det enklere for fedre å dekke
utgiftene for samvær. Undersøkelsen fra SSB er gjort på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet og
viser at inntekten fremdeles bestemmer hvor mye fedre ser til barna sine.
- Mange faktorer har betydning for om fedrene ser barna eller ikke. Noe av det viktigste er hvor nær de bor
hverandre, men undersøkelsen viser også at dette har med inntekt å gjøre. Det betyr at det koster å kjøpe seg
hus akkurat der, Ragni Hege Kitterød, forsker ved SSB.

Positiv til likedeling
- Vi ser også at pappaer med høy inntekt ser mest til barn i feriene. Her er det ganske store forskjeller.
Generelt vet vi at det er de høyt utdannede som er mest positive til likedeling, Kitterød.
I gjennomsnitt var fedrene sammen med barna omtrent 29 dager i ferier siste år, altså vel fire uker til sammen.
Fedre med høy inntekt har over en uke mer tid med barna i feriene.
I artikkelen spekulerer hun i om dette kan ha med fedres selvfølelse å gjøre. Noen fedre kan oppleve det
vanskelig ikke å kunne spandere på barnet når de møtes. Derfor foretrekker de kanskje å unngå kontakt.
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