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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 16. maj 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 430 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ina Strøjer-Schmidt (SF). 

Spørgsmål nr. 430: 

”Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren mener, der skal gøres efter at 

have set dokumentaren ”Med børnene som våben” på TV2?” 

 

Svar: 

Det er trist, at der i de allermest konfliktfyldte skilsmissesager er børn, som 

kommer voldsomt i klemme i forældrenes konflikt. Men det er vigtigt at holde 

fast i, at konflikterne i de svære skilsmisser starter mellem forældrene – det er 

ikke myndighederne eller samfundet, der skaber dem. Undersøgelser viser da 

også, at andelen af højkonfliktsager er nogenlunde konstant over tid og på 

tværs af regelsæt. 

 

Jeg synes, at vi i dag har et skilsmissesystem, der rummer de mulighed og 

regler, der er behov for. Hvis der skal foretages ændringer, så bør det ske på 

grundlag af viden, som vi jo får med evalueringen af området. 

  

Vores skilsmissesystem skal hjælpe de voksne, der ikke lykkes med at gå fra 

hinanden på en måde, hvor barnet bliver skærmet for deres uenigheder. 

Systemet skal også gribe ind i situationer, hvor barnet ikke bare er i klemme, 

men hvor der kan være eller er tale om overgreb i forskellig grad.  

 

Så overordnet tror jeg, at den rigtige vej at gå er at hjælpe forældre til selv at 

kunne løse konflikter og lave aftaler – i stedet for at have et system, der træffer 

afgørelser for dem og tager ansvaret fra dem. Det er kernen i det system, vi har 

i dag. Men systemet skal også være klar til at træffe afgørelser i de svære 

sager.  

 

Lovens udgangspunkt er, at et barn skal have kontakt til begge sine forældre, 

og det har langt de fleste børn i skilsmisser. Men for nogle børn er det 

nødvendigt at begrænse eller afskære kontakten til en forælder, fordi det 

vurderes at være bedst for barnet i den konkrete situation. Det kan betyde, at 

et samvær sættes i bero eller ophæves, og i tilfælde af samarbejdschikane fra 

en forælder kan det også betyde, at barnet bliver flyttet til den anden forælder.  

 

Når familieretten skal træffe afgørelse om, hvorvidt et samvær skal ophæves 

eller forældremyndigheden skal flyttes til den anden forælder, kræver det 
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grundig afdækning af sagen, herunder også en undersøgelse af de påstande, 

som en forælder har fremsat. Dette arbejder tager tid og skal sikre, at der er 

det nødvendige grundlag for at kunne træffe den bedst mulige afgørelse for 

barnet. 

 

 

Med venlig hilsen 
Astrid Krag 

 


