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Høringssvar fra Røde Kors angående udkast til lov om Familieretshuset mv.

Røde Kors har med interesse læst ministeriets udkast til lov om Familieretshuset mv. og hilser det
velkomment, at der oprettes en ny myndighed, der i højere grad kan sikre en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats til børn og familier i skilsmissesituationer.
Behov for en nem indgang og sammenhængende sagsbehandling
Med over 10.000 frivillige på det sociale område i Danmark møder Røde Kors’ frivillige ofte børn og
familier, der har oplevet skilsmisser – og ofte voldsomme af slagsen. Disse familier møder vi f.eks. i
vores familienetværk for udsatte familier, på vores familie-camps, i vores efterværnsindsats for kvinder og børn, der har opholdt sig på krisecenter som følge af vold, og i regi af Værket – Røde Kors
netværksgrupper for ensomme midt i livet.
Det er sårbare mennesker, hvoraf flere kæmper med store psykosociale udfordringer og mange praktiske udfordringer i hverdagen (og formentlig hører under ’det røde spor’ i det nye system). Det er
vores formodning, at mange af disse familier vil drage stor fordel af at kunne få hjælp fra det offentlige ét sted med én indgang og med den fornødne ekspertise til rådighed i en skilsmissesituation.
Det gælder ikke mindst for de familier, der gennemgår skilsmisse efter fysisk eller psykisk vold i
hjemmet – områder, vi med tilfredshed ser, I har sat fokus på i lovforslaget. Det er familier, der kan
være ekstremt nedbrudte og har behov for massiv støtte – ikke kun i skilsmissesituationen men også
lang tid efter. Her kan civilsamfundet spille en vigtig rolle.
Hjælp familierne til at finde civilsamfundets tilbud
Vi ser positivt på, at det nye Familieretshus vil indsamle viden på skilsmisseområdet. Mange undersøgelser viser, at hjælp fra frivillige kan spille en vigtig rolle for personer i krise i forhold til at sikre nye
positive fællesskab, styrke personens egen handleevne og udvise medmenneskelig forståelse. Vi foreslår derfor, at det nye Familieretshus også får fokus på skaffe sig viden om de mange civilsamfundstilbud, der eksisterer til skilsmissemålgruppen og udsatte familier generelt og til at videreformidle
denne viden til de familier, der kunne have gavn og behov for civilsamfundets tilbud. Røde Kors står
gerne til rådighed for en drøftelse og uddybning af dette.
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Venlig hilsen

Anders Ladekarl,
Generalsekretær
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