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Høringssvar fra Røde Kors angående høring over udkast til en række administrative for-skrif-

ter som følge af det nye familieretlige system og nedlæggelsen af Statsforvaltningen 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar på de administrative forskrifter som følge af 

det nye familieretlige system og nedlæggelsen af Statsforvaltningen.  

 

Som anført i vores tidligere høringssvar vedr. lov om Familieretshuset mv. hilser vi det generelt velkom-

ment, at der oprettes en ny myndighed, der i højere grad kan sikre en sammenhængende og helheds-

orienteret indsats til børn og familier i skilsmissesituationer.  

I vores sociale arbejde med familier i udsatte positioner møder vi ofte børn og familier, der har oplevet 

skilsmisser – og ofte voldsomme af slagsen. Det er sårbare mennesker, hvoraf flere kæmper med store 

psykosociale udfordringer og mange praktiske udfordringer i hverdagen. 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 ind-

gang og med den fornødne ekspertise til rådighed i en skilsmissesituation.  

Gennem vores sociale arbejde med voldsudsatte kvinder og børn oplever vi også, hvor store negative 

konsekvenser vold kan have for både børn og voksne i en familie. Det er derfor med tilfredshed, vi kan 

konstatere, at man i det nye familieretlige system fremhæver opsporing og håndtering af vold og psy-

kisk vold som et specifikt fokusområde i forhold til både børn og forældre i en skilsmissesituation. I for-

længelse heraf bifalder vi også, at man, som følge af den nye paragraf i straffeloven om kriminalisering 

af psykisk vold, nu indarbejder psykisk vold i ægteskabsloven, så en ægtefælle har ret til direkte skils-

misse på baggrund af psykisk vold på samme måde som på baggrund af fysisk vold. 

Røde Kors havde dog gerne set, at man i forbindelse med det nye familieretlige system havde tænkt fa-

miliernes muligheder for hjælp og støtte fra civilsamfundet ind, f.eks. ved at belyse og videreformidle 

relevante civilsamfundstilbud til børn, unge og familier. Det kunne eksempelvis være familienetværk for 

familier i socialt udsatte positioner, efterværnstilbud for voldsudsatte kvinder og børn mv.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl,  

Generalsekretær 


