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MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2017 TILDELES FORFATTEREN 

CAMILLA FOSSUM PETTERSEN 

for hennes uredde innsats for å synliggjøre den alvorlige urett som begås mot tusenvis av  

barn og fedre i «Likestillingslandet» Norge hver dag. I sin nye bok «Samværsabotasje»,  

utgitt på Aschehoug forlag tidligere i år, beskriver hun de tragiske historiene som fedre  

har delt med henne om trakassering, manipulering og intimterror  

som mødrene til deres barn har utøvd overfor både barna og barnas far.  

Med passiv støtte fra barne- og familievernet i deres kommuner har det lyktes  

saboterende mødre å beholde eneomsorgen for felles barn, uten negative sanksjoner,  

og uten hensyn til barnets beste. 

En viktig kvalitet ved boka er at den samtidig setter disse overgrepene mot barn og fedre  

inn i en viktig samfunnsmessig sammenheng. Den viser at samværsabotasje  

i hovedsak er motivert av økonomiske motiver fra både mødrene,  

barnevernet og advokatenes side. Det er mange menn, og pårørende,  

for hvem boka har satt ord på deres avmakt og sorg,  

og gitt et lite håp om en mer rettferdig og bedre fremtid for barn og fedre  

etter vanskelige samlivsbrudd i familien når historiene nå blir offentlig kjent. 

I stedet for å hvile på laurbærene etter suksessen, har Camilla Fossum Pettersen  

fortsatt sitt engasjement i kronikker og innlegg i media og på nettet i troen på at politikere,  

barnevern og Barneombud til slutt må ta til vettet. Juryen tror mer på Camilla. 

Juryen vil spesielt fremheve at Camilla går foran med et godt eksempel for andre  

ved ikke å tåle all den urett som ikke rammer henne selv, og gjør noe med det!  

Camilla Fossum Pettersen er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris for 2017. 
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