
Fra: Torben Haugaard [mailto:torben@haugaard.mail.dk]  

Sendt: 22. september 2020 11:47 

Til: Linda Kubasiak Johansen <Linda.Johansen@ft.dk> 

Emne: Manderådet anmoder om foretræde for social- og indenrigsudvalget. 

 

Kære Linda Johansen, 

 

På vegne af Manderådet anmoder jeg hermed om foretræde for social- og indenrigsudvalget så hurtigt det 

kan lade sig gøre. 

 

Vores foretræde handler om, at vi gerne vil opfordre social- og indenrigsudvalget til at tage den meget 

problematiske udvikling i Familieretshuset alvorligt. Kun et år efter indførelsen af et nyt familieretssystem, 

som alle folketingets partier (med undtagelse af NB) vedtog d. 18. december 2018 er fuldstændig brændt 

sammen med den konsekvens at 1000-vis af fædre og børn får ødelagt deres relation på grund af en meget 

problematisk sagsbehandling, der både er diskriminerende og langvarig. VIVE har for nylig udsendt en 

rapport, som dokumenterer de meget alvorlige problemer, som vi påpegede ville opstå allerede inden 

vedtagelsen af det nye system. Folketingets ombudsmand er nu gået aktivt ind i sagen på baggrund af den 

voldsomme kritik fra flere interessenter, og d. 8. september afsagde højesteret en opsigtvækkende dom i 

en sag om samværschikane, hvor en far gennem 3 år var afholdt fra at have kontakt med sin nu 3-årige søn. 

Højesteret gav faderen den fulde forældremyndighed og bopælsretten over sønnen. Dermed underkendte 

højesteret den retspraksis, der hidtil har været gældende i familieretssystemet (tidligere 

statsforvaltningen), familieretten og landsretten.  

I Manderådet ser vi med meget stor alvor på den udvikling, som vi har fulgt gennem de senere år og flere 

medlemmer fra Manderådet advarede en række politiske ordførere og det tidligere børne- og socialudvalg 

om, at det der nu er sket – ville ske! Ingen ville tilsyneladende lytte og nu står vi med et massivt problem, 

som vil få langsigtede konsekvenser for rigtig mange børns udvikling på trods af, at man gjorde meget ud af 

at understrege, at barnet tarv, tryghed og trivsel nu ville komme i centrum. Den aktuelle situation har også 

en meget stor betydning forfædres relation til deres børn. Det vil vi ikke acceptere og anmoder derfor om 

et foretræde, hvor vi kan få lejlighed til at fremlægge en anbefaling til, hvordan dette massive problem kan 

blive løst. Det handler ikke om flere penge, men et helt andet mindset og grundlæggende holdningsskifte i 

alle familieretshusene og socialforvaltningerne rundt om i landet. 

 

Vi vil fremlæge forslag, der vil kunne løse denne alvorlige problematik indenfor en periode på 3 måneder. 

Med indførelse af vores forslag kan man reducere antallet af konfliktfyldte skilsmisser til et absolut 

minimum, med massive besparelser til følge. 

 

Vi vil være to repræsentanter fra Manderådet, som er en nyetableret forening, der deltager i dette 

foretræde. 

 

With best regards/Med venlig hilsen 

Torben Haugaard 

Selvstændig rådgiver og styrelsesmedlem i Manderådet 

Gl. Frederiksborgvej 30 

3200 Helsinge 

torben@haugaard.mail.dk 

Skype: torben.haugaard 
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