20.3.2018

Kvinner ruineres av partneren

NYHETER

SPORT

KULTUR

PODKAST

VARDEN FORDEL

EAVIS

Hei, Unni! Les eAvisa her.
annonse

Kvinner ruineres av partneren
+ Mange kvinner i parforhold overlater til mannen å ta store økonomiske avgjørelser og gir ham til og med fri tilgan
midler. Det kan få store følger.
07.03.2018 kl 14:20 (Oppdatert 08.03.2018 kl 06:04)

Mette Bjørberg
Estep / NTB
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BLE LURT: Unni Bergsvenkerud opplevde at mannen hennes spilte bort lønnen og sparepengene hennes, og tok opp lån i hennes navn. Nå jobber h
hjelpe andre i samme situasjon. (Foto: Roald, Berit / NTB scanpix)

– Jeg var på jobb hele dagen, og han satt hjemme og spilte, sier Unni

Faresignaler ved gambling

Bergsvenkerud i Spilleavhengighet.no.
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Hun er en av dem som har opplevd at partneren tok opp lån i hennes
navn, at penger forsvant fra konto, og at sparepenger og lønn ble tatt
uten samtykke. Hun endte opp med å få gjeldsordning for å betale
ned hans spillegjeld på 1,5 millioner kroner. Nå, etter sju år, er hun
ferdig med det, men mistet alt. Hun jobber med å hjelpe andre som
opplever det samme.
– Vi har ofte henvendelser, både fra kvinner og menn, men oftest
kvinner. Den uvitende partneren blir gjerne skadelidende og ender
opp med å måtte ta over ansvaret for økonomien i familien, sier hun.
Bergsvenkerud råder alle kvinner til å følge med på økonomien så de
oppdager om noe ikke stemmer. Hun nevner typiske faresignaler: En
partner som skjuler noe, endrer ofte atferd, blir hemmelighetsfull og
kanskje aggressiv. Partneren kan isolere seg, sitte mye foran PC eller
mobil.

Tradisjonelt mønster

Avhengighet: Spilleavhengighet er i likh
annen avhengighet et spørsmål om kon
Sjekk hos Hjelpelinjen for å se om partn
din er spilleavhengig.
Interessen øker: Snakker mer og mer om
gambling, bruker mye tid på pengespill
aksjespekulasjon.
Penger forsvinner: Spiller bort mye pen
kort tid, gjeldsproblemer, låner penger e
selger ting for å spille.
Løgn: Lyver om spillingen, kan ikke fork
økonomiske problemer og at regninger
inkasso.
Isolasjon: Virker tilbaketrukket og innad

Til tross for at Norge har kommet langt innen likestilling, følger vi et

overfor familien og omgivelsene, spiller

forblø ende tradisjonelt mønster på hjemmebane.

over lengre tid.

– Grovt sett er det est menn som har oversikten over boliglån,

Aggresjon: Blir stresset og irritert ved ta

renter og pensjon og tar avgjørelsene rundt store investeringer som

hvis noen forstyrrer spillet, skaper kran

hytte, bil og båt. Kvinnene er involvert i de daglige beslutningene og

som et påskudd for å komme seg bort.

sparing på sparekonto. Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men det
tradisjonelle kjønnsrollemønsteret – med far som forsørger og mor
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tapte, med en sterk overbevisning om
3/9

20.3.2018

Kvinner ruineres av partneren

som omsorgsperson – sitter kanskje dypere i oss enn vi liker å
innrømme, sier Ellen K. Nyhus, professor i økonomi ved Universitetet
i Agder og seniorforsker ved Agderforskning.

framtidige gevinster.
Andre faresignaler: Helseplager, fravær
skole og jobb eller avbrutt skolegang og
kan være andre faresignaler.

I dagens digitaliserte verden går ting som innsendelse av
selvangivelser og bilag og betaling av faste regninger automatisk.
Bankutskrifter kommer ikke lenger i konvolutt.

Typiske problemspill: Spill som oftest o
som problematiske, er kasino, tipping, o

– Dette gjør at par har mistet noen anledninger til å sette seg ned

poker, bingo og veddeløp, men også

sammen og diskutere egen økonomi. sier Nyhus.

aksjespekulasjon kan være problematis

Undersøkelser viser også at kvinner har klart mindre nanskunnskap
enn menn, og det kan virke som kvinner er mindre interessert i

spesielt daytrading.

Kilder: Spillavhengighet.no

økonomi.

Ante ingenting

annonse

Bergsvenkerud trodde hun hadde oversikt på egen
konto, men paret hadde alltid lite å rutte med. Så
begynte banken å ringe, fordi penger stadig var gått til
et utenlandsk rma. Hun kk sperret kortet, men så
snart hun kk et nytt, skjedde det samme igjen.
Ektemannen tok kortnummeret og brukte det. Når hun
spurte, kk hun bare bortforklaringer av mannen.
– Jeg kk heller ikke innsyn på hans konto, hadde
ingen anelse om at han tok opp ere kredittkort og
forbrukslån i mitt navn og så aldri kredittsjekker som
http://www.varden.no/nyheter/kvinner-ruineres-av-partneren-1.2273423
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var gjort. Når noe etter hvert kom fram, fortalte han at
han hadde betalt, og så ønsket jeg å tro på ham. Jeg
trodde jo ikke at han var så kynisk at han ville ødelegge
for oss. Noen ganger betalte han litt gjeld og viste det
til meg, men så lånte han og brukte opp pengene igjen
like fort, sier hun.
En undersøkelse fra Lotteritilsynet i 2013 viser at 14,2
prosent av menn i Norge er kategorisert som risikoeller problemspillere, dobbelt så mange som kvinner.
Hjelpelinjen, som er et av stedene folk henvender seg
når spilleavhengighet er blitt et problem, oppgir at 83
prosent av samtalene om pengespill er gjennomført
om mannlige spillere. Av dem er halvparten gift eller
samboere.

Ubehagelig
I 2013 gjennomførte SIFO en studie av økonomisk likestilling, der det var
tilsynelatende beskjedne kjønnsforskjeller i oppfatninger om husholdets
økonomi. Forsker Elling Borgeraas i SIFO påpeker at så lenge parene har romslig
økonomi og stoler på hverandre, oppfattes det uproblematisk at den ene har
styringen på nansene. Men det er i denne situasjonen en spilleavhengig partner
har mulighet til å holde på i det skjulte.
Bergsvenkerud sier at man må reagere på de første forutanelsene, men det er ofte
da det er mest ubehagelig å stille partneren spørsmål om penger som er
http://www.varden.no/nyheter/kvinner-ruineres-av-partneren-1.2273423
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forsvunnet.
– Vi vil jo alle stole på partner og ikke tro ille om noen. Men når en begynner å få
mistanke om at noe er galt, så er det ofte det. Ikke vent, sjekk med banken, ta opp
med partner at du vil vite hva pengene går til, spør igjen og igjen til du får svar.
Blir partner sint, så er det veldig ofte nettopp fordi det er noe vedkommende ikke
vil fortelle, sier hun.
De este som opplever at mannen har gått bak ryggen på dem, er helt sjokkert når
sannheten kommer fram, uansett hva han har foretatt seg.
– De ønsker at de hadde fulgt bedre opp, sier Bergsvenkerud.

Ny lov kan komme
Også i Forbrukerrådet merkes fenomenet.
– Det er vanligvis ikke mange henvendelser vi får om dette, men det har økt i det
siste. Denne typen bedrag er i ferd med å bli et større problem, og det må
samfunnet bidra til å sette en stopper for, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i
Forbrukerrådet.
– Det vil være utenkelig for kvinner est å overlate spørsmål om egen helse og
kontakt med legen til partneren. Vi må komme dit hvor det samme gjelder for
økonomi og kontakt med banken, sier han.
Forbrukerrådet påpeker at et godt lovforslag er underveis til Stortinget.
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– Justisdepartementet har levert et glimrende lovforslag som, hvis det vedtatt,
blant annet vil øke kravene til kundeidenti sering. Det kan beskytte kvinnene i
tiden fremover. Vi håper sterkt at dette blir vedtatt av Stortinget, sier Jorge B.
Jensen.

Må ta grep
Risikoen for at partner går bak ryggen på en er i utgangspunktet ikke så stor, men
professor Nyhus mener uansett alle kvinner må ta grep om økonomien sin, og
ikke la mannen ta styringen.
– Mange vil kanskje si at når man deler alt i et forhold og stoler på hverandre, så
er det vel ikke så farlig hvem som gjør hva. Men det er forutsatt at forholdet varer,
og faktum er at halvparten av ekteskap og samboerforhold tar slutt, og da
kommer kvinnen dessverre ofte ut som den tapende part, sier Nyhus
Mange kvinner går i de tradisjonelle kvinnefellene, der de kan ha bidratt i familien
med å være hjemmeværende eller jobbet deltid i perioder, noe som vil gi dem
dårligere pensjon. Det vil også gjøre at mange kvinner har en karriere med lavere
lønn og dårligere lønnsutvikling. I mange tilfeller står mannen som eier av bolig
og andre verdifulle eiendeler, og får med seg en større andel ved samlivsbrudd.
– Par som nner det fornuftig å ordne seg slik at mor eller far har redusert
arbeidstid en periode, bør avtale hvordan den som blir hjemme, skal kompenseres
for dette, dersom samlivet oppløses, sier Nyhus.
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