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DK - Frederiksberg 8.3.2015 

Pia Deleuran 

 

Redaktionsgruppe 

Bente Holm Nielsen, Cand. med. 

Iben Oxfeldt, Psykolog 

Jytte A. Møller, Jordemoder, cand. mag. 

Vivian Jørgensen, Advokat og mediator  



 
 
 

 
 

Resumé 

Nordic Tour 2014 satte fokus på de nordiske landes familiedannelse med særligt blik for sager om 

forældremyndighed og samvær, hvor der er volds- og overgrebsproblematikker. Fem nordiske lande fik besøg. I denne rapport 

beskrives baggrunden for initiativet, der ses stemningsglimt fra destinationerne og - ikke mindst - har Tourens erfaringsindsamling 

og vidensdeling ført til klare anbefalinger.  

Initiativet var inspireret af tre internationale begivenheder. Den første var ”Nordisk Forum – New Actions on Women’s Rights”, 

afholdt i Malmø i juni 2014. Her sagde lederen af UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, at resten af verden venter på, at vi i 

Norden viser, at det kan lade sig gøre at udrydde vold mod kvinder. Den anden begivenhed var, at Europarådets konvention til 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, ”Istanbul-konventionen”, blev ratificeret af Danmark. 

Konventionen trådte i kraft den 1. august 2014. Den sidste begivenhed var, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder (FRA) udgav en rapport i marts 2014 der viste, at vold, som kvinder påføres i hjemmet, på arbejdet, i det offentlige rum 

og online, fortsat er et relevant problem at drøfte i Norden. 

Touren besøgte Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i perioden 9. – 19. september 2014. Deltagere fra Færøerne og 

Grønland blev opfordret til at medvirke ved arrangementer og på anden vis. 

Erfaringsindsamlingen og drøftelserne viste, at der er behov for en 

nærmere undersøgelse af følgende forhold: 

1)  betydningen af en kønsblind lovgivning 2)  betydningen af en mangel på fyldestgørende screening for vold og overgreb i de 

familieretlige sager i nogle af landene 3) en manglende viden i sagsbehandlingen om den effekt, det har på børn at være vidner til 

vold eller selv at opleve vold eller overgrebssituationer 4) et manglende hensyn til børn, hvis der anvendes ligestillingsperspektiver i 

forhold til lovgivningen 5) hvorledes kvinders historiske, kulturelle og biologiske position får betydning i omhandlede familiesager 

 6) udbredelsen af brud på sikring af en retfærdig rettergang f.eks. i form af ren administrativ behandling af sager eller ved en 

overfladisk sagsbehandling med et fremtidsrettet fokus, der overser eller minimerer tidligere vold mod partnere eller børn   

7) pro et con i forhold til involvering af børnesagkyndige i sagerne – nogle gange så den juridiske dommer træder i baggrunden  

8) drøftelser om forbedring af muligheden for at løfte bevisbyrden i sager om vold og incest. 

Konklusionen er, at siden antallet af brudte forhold er steget, og flere typer familieformer introduceret,  er 

familierettens fokus i de nordiske lande skiftet til ’fælles forældremyndighed’ og ”genetiske forældres” ret til relation med  børnene 

i brudte familier. Der er meget der indikerer, at en ny type vold derved opstår, da børn pålægges kontakt som et samfundsmæssigt 

krav og som led i en normændring, og at forældrene pålægges at støtte op om kontakt på forskellig vis. Dette kan i nogle 

situationer betyde, at navnlig børn og mødre udsættes for fare, hvilket kan ses som systemvold eller ’ligestillingsvold’. 

Anbefaling af tiltag: 

For det første anbefales det, at der bliver foretaget en fælles kulegravning af familiedannelsen og familieretten i de nordiske 

lande. Dette for at undersøge om ligestillingstiltag i Norden har medført nye former for vold, herunder den vold der kan opstå, når 

voldsramte børn og deres mødre tvinges til at have samvær og samarbejde med deres voldsmand.  

For det andet anbefales det, at der afholdes en nordisk konference med deltagelse af internationale repræsentanter til videre 

drøftelse af familiedannelsen og familieretten i Norden på et fundament med nul-tolerance i forhold til vold og med anerkendelse 

og respekt for reproduktive forholds betydning. Dette for at sammenligne om samme udviklingstendenser ses andre steder i 

verden. 

For det tredje anbefales det, at der etableres en tænketank, der kan komme med konkrete forslag til, hvorledes der kan ske en 

udvikling af familiedannelsen og familieretten i Norden, således at dette sker på et fundament med nul-tolerance i forhold til vold 

og overgreb, og med anerkendelse og respekt for reproduktive forholds betydning samt med et ønske om både børn, kvinders og 

mænds samfundsmæssige betydning. 



 
 
 

 
 

INTRODUKTION  

TIL TOUREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

INSPIRATION TIL NORDIC TOUR 2014 

 
UN WOMEN - Vis, at vold mod kvinder kan elimineres 

Der var flere inspirationer, der førte til touren. Én af dem var det store træf “Nordic Forum 2014 – New 

Actions on Women’s rights i Malmø. 

 

 

Her udtalte lederen af UN Women (FN’s kvindeorganisation), Phumzile Mlambo-Ngcuka: “jeg har brug for, 

at I går forrest”. UN Women blev skabt i juli 2010 for at kæmpe for ligestilling mellem kønnene og for 

forbedring af kvinders vilkår. Dermed tog FN et historisk skridt i forhold til at fremme organisationens mål 

om ligestilling og forbedring af kvinders forhold. UN women har fokus på blandt andet: 

•Elimineringen af diskrimination mod kvinder og piger 

•Styrkelsen af kvinders rettigheder 

•Opnåelsen af lighed mellem kvinder og mænd som partnere og modtagere af udvikling, 

menneskerettigheder, humanitære initiativer, fred og sikkerhed. 

 

Med Nordic Tour 2014 ønskede vi at vise Phumzile Mlambo-Ngcuka, at vi støtter op om hendes 

bestræbelser. 

 

 

 



 
 
 

 
 

EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG 

BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET - 

Nul tolerance for vold 

En anden inspiration til Nordic Tour 2014 var Danmarks ratificering af Europarådets konvention til 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – også kaldet Istanbul konventionen. 

Den trådte i kraft 1.8.20141. 

 

 

 
 
Billedcollage til Nordic Tour 2014 – fotograf Sisse Jarner  

 

                                                             
1 Se bilag 1 for mere information om konventionen 



 
 
 

 
 

FRA’S RAPPORT OM VOLD MOD KVINDER I EUROPA – Vold er 

et problem 

En tredje motivation til touren var den nyeste rapport om vold fra den Europæiske Union. Det fremgår i 

rapport fra marts 2014 fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), at vold, 

som kvinder påføres i hjemmet, på arbejdet, i det offentlige rum og online, fortsat er et relevant problem at 

drøfte – også i de nordiske lande. Spørgeundersøgelsen viser, at de politiske beslutningstagere er nødt til at 

anerkende omfanget af den vold, der udøves mod kvinder, og sikre, at reaktionerne på den imødekommer 

alle kvindelige voldsofres behov og rettigheder i praksis og ikke kun på papiret. 

Direktøren for FRA, Morten Kjærum sagde i forbindelse med FRA-rapportens offentliggørelse: 

“Tallene fra spørgeundersøgelsen kan og må simpelthen ikke ignoreres. FRA’s spørgeundersøgelse viser, at 

fysisk, seksuel og psykisk vold mod kvinder er en omfattende menneskerettighedskrænkelse i alle EU’s 

medlemsstater.” 

Ligeledes sagde Morten Kjærum: “Problemets enorme omfang er et bevis på, at vold mod kvinder ikke kun 

påvirker nogle få kvinder – det påvirker samfundet hver eneste dag. Derfor er de politiske 

beslutningstagere, civilsamfundet og frontlinjearbejderne nødt til at genoverveje de foranstaltninger, der 

træffes mod alle former for vold mod kvinder, uanset hvor den finder sted. Foranstaltningerne til 

håndtering af vold mod kvinder skal omgående bringes op på et nyt niveau”2. 

 

 
 

                                                             
2 Se mere om rapporten i bilag 2 



 
 
 

 
 

 

TEMA 

Nordic Tour 2014’s tema var, hvorledes udvikling af familiedannelsen og familieretten i Norden kan ske på 

et fundament med nul-tolerance i forhold til vold og overgreb og med anerkendelse og respekt for 

reproduktive forholds betydning. 

 

Konklusioner og anbefalinger kan ses sidst i rapporten. 

 

Nordic Tour 2014 blev tilrettelagt som et initiativ, hvor der blev lagt vægt på 

Vidensdeling og erfaringsudveksling på mange forskellige niveauer 

Idé-generering fra fagfolk, da mange børn rammes af de voksnes skilsmisser og brud 

Information om Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 

hjemmet, også kaldet ” Istanbul konventionen”   

Drøftelse af, hvordan de nordiske samfund bedst muligt skaber nogle rammer, der signalerer en nul-

tolerance overfor vold og misbrug af kvinder og børn 

Gensidig støtte i arbejdet for og med de, der har oplevet vold og misbrugssituationer – til tider også 

fra systemets side 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

GENNEMFØRELSE  

AF TOUREN 

september 2014 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

  

STEMNINGSGLIMT FRA GENNEMFØRELSEN 

Ved planlagte symposier, møder og gennem digital kontakt blev der sat fokus på indsatsområderne – 

familiedannelse og familieret, navnlig i sager med vold og overgreb. Der blev oprettet en hjemmeside, 

Nordictour2014.dk, ligesom der blev udsendt en pressemeddelelse om initiativet. Ved tourens afslutning 

blev pressen ligeledes informeret om tourens resultater.3 

På de følgende sider kan ses stemningsglimt og læses beretninger fra de symposier og møder, der blev 

holdt i de forskellige nordiske lande som blev gæstet i tourperioden 9. – 19. september 2014 under 

overskriften 

                                     Konfliktløsning, knuder og kunst   

Konfliktløsningen har ændret sig og den retlige løsning i de nordiske samfund ønskes suppleret, og i 

nogle tilfælde erstattet, af nye og avancerede konflikthåndteringsformer - blandt andet retsmægling, 

mediation og rådgivning.  

 

Knuder ses, da de nye og forskelligartede familier og konfliktløsningsformer vinder frem, nu hvor 

kernefamilien ikke længere er den samfundsmæssige ramme. Dette har medført, at fokus er på de enkelte 

individers rettigheder og pligter, til forskel fra at have fokus på fællesskab og solidariske dynamikker. Dette 

giver i visse tilfælde udfordringer og kan føre til afmagt og desperation. 

Kunst - ikoner for genkendelse og refleksion. Da mange af problemstillingerne i disse ovennævnte felter 

er overvældende og personligt berørende, anvendes billeder som en hjælp til både at fastholde temaerne 

og også berigende som nye dimensioner. Billedcollagerne, der blev medbragt på touren, gav dermed 

emner, der ellers er kontroversielle at drøfte, et visuelt samlende udtryk, og lettede derved samtalen. 

 

 

 

 

                                                             
3 Se pressemeddelelser i bilag 3 



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT: Danmark 
Tour-sted nr. 1 på ruten: Roskilde 9.9.2014  

RUC, Roskilde Universitet 

 

SYMPOSIUM 

 

Programmet så således ud 

Velkomst v. advokat og mediator Pia Deleuran 

Som optakt blev det oplyst, at en arbejdsgruppe i EU i efteråret 2013 havde rettet en voldsom kritik mod 

Danmark på det familieretlige område. Blandt andet blev det udtalt af arbejdsgruppen, at 

forældreansvarsloven førte til perverterede situationer og tog mere hensyn til forældre end til børn. 

Præsentation af billedserie v. fotograf Sisse Jarner 

Oplæg om familiesagers håndtering i sager med vold og overgreb i Australien v. 

Adjunct Associate Professor at University of South Australia Dale Bagshaw, AU 

 

Oplæg v. forfatter Iris Garnov. Iris Garnov har blandt andet skrevet bogen “Alle børn er alles børn”, der 

sætter fokus på de professionelles arbejde med udsatte børn 

Filmen ”Til barnets beste”, 2012 

produceret af den norske domstolsadministration  

via psykologerne Judith van der Weele og Stig Torsteinson 



 
 
 

 
 

Statement v. Formand for LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark, Birgit Søderberg 

Oplæg v. jordemoder, cand. mag. Jytte Aa. Møller  

Filmen ”Jeg sagde, at jeg havde mareridt” 

- en tegnet dokumentarfilm af producent Annika Ernst 

Oplæsning v. forfatter Vibeke Vasbo 

Som overraskelse var der optræden af kongelig operasanger Gitta-Maria Sjöberg akkompagneret med 

klaver af kongelig repetitør Carol Conrad med flere numre undervejs i programmet. Arrangeret af Anne-

Grethe Lassen 

Aftenen sluttede med debat og erfaringsindsamling 

 

Brug af ORD 

For at inddrage UN Women konkret blev den nordiske repræsentant Asger Ryhl givet ordet “NU” på et 

silkebånd. Dette for at minde om, at tiltag på området haster. Asger Ryhl kunne ikke deltage ved selve 

symposiet, men fik efterfølgende ordet tilsendt i en lille æske tillige med Istanbulcollagen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT: Norge 

Tour-sted nr. 2 på ruten: Oslo 10.9.2014

 

TRÆF OG BESØG PÅ LOVISENBERG 

 

Drøftelse med psykolog Judith van der Weele, der sammen med kollegaen Stig Thorsteinson har bistået 

den norske Domstolsadministration med udformning af undervisningsfilmen “Barnets beste - Behandlingen 

av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk” med tilhørende skriftligt materiale. 

De to har herudover sammensat et undervisningsprogram for domstolene i Norge. 

Filmen, der findes på dvd, introduceres således: 

”Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold 

mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å 

vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken. 

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig 

kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til 

barnets beste.” 

Kronikken af advokat, spesialist i barns rettigheter Thea W. Totland fra Dagbladet i Norge ”De rettsløse 

barn – barn utsatt for overgrep mangler den mest elementære rettssikkerhet” 4   blev diskuteret og sat i 

perspektiv tillige med anden artikel om problemerne.  

Under opholdet i Norge blev der gennemført et kort besøg på Lovisenberg Diakonale 

Sykehus, hvor der findes en afdeling for de, der har været udsatte for seksuelle overgreb. Her sås 

lokaler og hørtes om behandlingstilgang. Afdelingen har endvidere fokus på betydningen af, hvorledes 

fagpersoner berøres af arbejdet. Dette fremgår af denne tekst: 

 

                                                             
4 Se bilag 4 for  mere information om kronikken 



 
 
 

 
 

 ”I de siste 20 årene har vi også fått økt innsikt i menneskers erfaring av vold og seksuelle overgrep fra betrodde tillits- 

og omsorgspersoner. 

Møtet med andres traumatiske erfaringer av vold og seksuelle overgrep kan gi sterke inntrykk og gjøre at en selv blir 

bærer av noen av symptomene og blir sekundærtraumatisert. Utbrenthet er også en del av denne problematikken. 

Både sekundærtraumatisering og utbrenthet kan forebygges. 

 

Vi vil etablere samhold, respekt og forståelse for den enkeltes erfaring og bygge nettverk på tvers av kirkesamfunn og 

den kirkelige virksomhet den enkelte er knyttet til. 

 

Fagpersoner fra ulike fagmiljøer er invitert til å løfte inn i den kirkelige konteksten nødvendig kunnskap, tilnærminger 

og løsninger som er nyttige for kirkelige medarbejderes fortsatte innsats. ” 

I Norge har pressen sat fokus på drab af kvinder foretaget af partnere og ex-partnere5. 

I bogen “Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge” fra Universitetsforlaget 2012, 2. udgave af Njål 

Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.) skriver Trude Haugli i kapitel 3 

følgende om “Hensynet til barnets beste”:  

”Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et grunnleggende hensyn 
ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot prinsippet. 

Et kritisk spørgsmål er om det grunnleggende behovet for prinsippet bliver borte når konvensjonen anerkjenner barns 
rettigheter, ikke bare barns interesser. 

Hva som er til beste for barn, fremgår ikke av artikkel 3 og er ikke nærmere definert ellers i konvensjonen. Komiteen 
har heller ikke etablert kriterier til bruk i evalueringen av om statene følger opp dette prinsippet. Hvis det anvendes i en 
altfor generell betydning og med et ubestemt innhold, er det en risiko for at prinsippet blir så åbent at det blir 
uforpliktende og dermed verdiløst (…)”6

 

 

  

                                                             
5 Se bilag 5 for mere information om Sveriges og Norges presseprojekter.  
6 Se bilag 8 for fuldt uddrag.  



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT: Sverige 

Tour-sted nr. 3 på ruten: Lund 12.9.2014  

Lunds Universitet, Rätssociologisk Institut, via kontakt til professor Håkan 

Hyden

 

 

MØDE 

 

I Lund mødtes tour-truppen med forskere fra instituttet for at drøfte tourens tematikker. 

Blandt andet blev de udvalgte billedcollager opstillet og præsenteret. 

 Unizon (tidligere Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR), der er 

paraplyorganisation for blandt andet mere end 120 krisecentre, og arbejder for et ligestillet samfund fri for 

vold, udtaler i forbindelse med Nordic Tour 2014:  

”Unizon anser att 

- Den som mördar sin (ex)partner per automatik ska bli av med vårdnaden om eventuella gemensamma barn.   

- Barns rätt att växa upp fritt från våld måste vara överordnad en våldsutövares önskan till umgänge.  

Unizon välkomnar att det numera räcker med en av två vårdnadshavares godkännande för att ett barn ska kunna 

erbjudas stöd- och skyddsinsatser.  

Däremot är det ett problem att mammor och barn alltid måste vara standby när pappan vill något vid ett beslutat 

umgänge, och mamman kan förläggas med vite om hon och barnet inte finns tillgängliga medan pappan kan välja att 

inte dyka upp alls och då händer ingenting. 

 Läs mer om lagstiftningen kring vårdnad, boende och umgänge på vår hemsida 

http://www.kvinnojouren.se/fakta/vardnad-boende-och-umgange” 

Unizon har ligeledes bidraget til Nordic Tour 2014 med filmen: “Jeg sagde, at jeg havde mareridt” - En 

tegnet dokumentarfilm om børns oplevelse af vold. 



 
 
 

 
 

 

Filmen introduceres således: 

”Omkring 200.000 børn i Sverige vokser op med, at deres fædre slår og truer deres mødre. 

Beregningen kommer fra Statistiska Centralbyrån, men det nøjagtige tal kendes ikke. Mørketallet er stort. 

I denne film møder vi fem børn på mellem tre et halvt og otte år, som alle har overværet, at deres mor blev mishandlet. 

Børnene skildrer via fortælling og tegning deres oplevelser og følelser.” 

Filmen findes med undertekster og tilhørende teksthæfte på en lang række sprog. 

 

I Sverige har pressen ligesom i Norge sat fokus på drab af kvinder foretaget af partnere og ex-partnere7.

                                                             
7 Se bilag 5 for mere information om Sverige og Norges presseprojekter. 



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT: Finland 

Tour-sted nr. 4 på ruten: Helsinki 15.9.2014  

 

BESØG I ADVOKATFIRMA, I RETSBYGNINGEN OG PÅ 

KRISECENTER 

 

I Helsinki bød advokat og managing director Veronica Dalenius, firmaet Fredman & Månsson, 

indenfor og berettede om sine erfaringer med feltet. Både fra arbejdet i Finland, men også fra sin 

praksis i Sverige. Som i de øvrige lande sås problemer med den familieretlige behandling, navnlig når der 

var volds- og overgrebsproblematikker. Blandt andet blev det drøftet, hvorledes et screeningværktøj i 

forhold til vold var taget i anvendelse i Finland. 

Der blev derefter aflagt besøg på et krisecenter lidt udenfor Helsinki. Her blev fortalt om 

baggrunden for Nordic Tour 2014 og overrakt billedcollage med Istanbul konventionsmotivet til den 

børnefaglige medarbejder. 

 

Der blev tillige aflagt besøg i Helsinki byret, hvor der blev informeret om touren og etableret 

kontakt om temaet. 



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT: Island 

Tour-sted nr. 5 på ruten: Reykjavik 17.9.2014 

 

SYMPOSIUM 

Programmet så således ud 

 

Velkomst v. advokat og mediator Pia Deleuran 

Præsentation af billedserie v. fotograf Sisse Jarner 

Oplæg om familiesagers håndtering i sager med vold og overgreb i Australien v. 

Adjunct Associate Professor at University of South Australia Dale Bagshaw, AU 

Filmen ”Jeg sagde, at jeg havde mareridt” 

– en tegnet dokumentarfilm af Annika Ernst 

Debat og erfaringsindsamling 

Indsamling af viden og ideer til opbygning af ny struktur på familierets-området baseret på nul-tolerance 

for vold. I Island overvejes p.t. en justering af familielovgivningen. Det blev drøftet, hvorledes det 

nuværende system fungerer, og hvorledes de sagkyndige bistår. Den nuværende islandske ordning i 

forældremyndighedssager ved retten anvender flere børnesagkyndige under sagens behandling, hvilket der 

var tilfredshed med. 

  



 
 
 

 
 

STEMNINGSGLIMT:  

Grønland og Færøerne  

var indbudt til at deltage i symposier og møder på andre destinationer, og da repræsentanter deltog under 

arrangementet ”Nordiske Kvinder mod Vold” i København i november 2014 blev collager fra touren 

overbragt til inspiration. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

KONKLUSIONER OG 

ANBEFALINGER 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

KONKLUSIONER 

Det overordnede billede 

I alle de lande der blev besøgt på touren, stod det klart, at der var tale om den samme situation på tværs af 

landegrænserne: Barnets tarv, velfærd og sikkerhed bliver ofte glemt eller ignoreret i familieretlige sager. 

Navnlig drøftedes de sager, hvor der er vold eller mistanke om vold. 

I stedet er der en tendens til, at beslutninger træffes på baggrund af forældrenes rettigheder - særligt 

fædrenes. 

Siden familierettens fokus i landene er skiftet til ’fælles forældremyndighed’ er der mange sager 

omhandlende vold mod børn og mødre, der ikke er blevet fyldestgørende undersøgt, og i nogle situationer 

har afgørelserne udsat børn og mødre for fare.  

Gennemgående problemstillinger 

Konklusionen er, at der mange steder er tale om: 

1) kønsblind lovgivning 

2) mangel på fyldestgørende screening for og reaktion på vold 

3) manglende respekt for den effekt det har på børn at være vidner til vold 

4) manglende hensyn til børns tilknytning 

 

Retfærdig rettergang  

Vi har også fundet, at der ikke i alle landene er adgang til en retfærdig rettergang ved domstolene. Nogle 

sager bliver kun behandlet administrativt, trods stor betydning for forældres og børns privatliv. 

Sagsbehandlingen sker nogle steder med et fremtidsrettet fokus. Derved sker en mindre grundig 

sagsoplysning. Barnets og forældrenes historik og dynamik fra tidligere bliver ikke inddraget i sagen fuldt 

ud, hvilket er problematisk. Volds- og misbrugssituationer kan derved blive overset eller minimeret.  

 



 
 
 

 
 

 

ANBEFALINGER  

Efter Nordic Tour 2014’s gennemførelse anbefales, at der på nordisk plan, og gennem samarbejde med det 

internationale samfund, sættes fokus på, at der i de nordiske lande fortsat består problemer i forhold til 

vold mod kvinder og børn. På touren blev der rapporteret om vold på mange niveauer. Da Norden ofte 

anvendes som rollemodel for mange andre områder i verden, er særlig bevågenhed derfor nødvendig, hvis 

vi skal leve op til UN Womens leder Phumzile Mlambo-Ngcuka’s opfordring til at gå forrest og bevise over 

for resten af verden, at det kan lade sig gøre at udrydde vold og overgreb. 

Idéer til aktion 

Aktion 1: En fælles kulegravning af familiedannelsen og familieretten i de 

nordiske lande med fokus på blandt andet om ligestillingstiltag i Norden har 

medført nye former for vold. For eksempel blev under touren nævnt en ny type vold mod kvinder 

og børn i og med, at borgere via lovgivning og samfundsinstitutioner tvinges til samarbejde og børnene til 

kontakt med begge forældre, selv i sager, hvor der er konstateret vold og overgreb. Der er nogle, der 

omtaler dette som ligestillingsvold. Ligeledes synes det ikke, som om kvinders særlige andel i 

reproduktionen er medindtænkt i regelgrundlaget, herunder det lille barns tilknytning til sin mor. En 

kulegravning af ovennævnte forhold må kunne motiveres med henvisning til Europarådets konvention til 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmets – også kaldet Istanbul konventionens 

- prioriteringsområder. 

Aktion 2: Afholdelse af en nordisk konference med deltagelse af internationale 

repræsentanter til videre drøftelse af familiedannelsen og familieretten i Norden på et fundament med nul-

tolerance for vold og med anerkendelse og respekt for reproduktive forholds betydning. 

Aktion 3: Etablering af en tænketank, der kan komme med konkrete forslag til, hvorledes der 

kan ske en udvikling af familiedannelsen og familieretten i Norden, således at dette sker på et fundament 

med nul-tolerance for vold og overgreb og med anerkendelse og respekt for reproduktive forholds 

betydning. 

http://nordictour2014.dk/DK/istanbul-konventionen-et-nyt-vaerktoej-mod-vold/
http://nordictour2014.dk/DK/istanbul-konventionen-et-nyt-vaerktoej-mod-vold/


 
 
 

 
 

På touren rundt til destinationerne i Norden deltog 

Initiator og moderator 

   

Pia Deleuran, Danmark  
Advokat og mediator 
 

Foredragsholder Dale Bagshaw, Australien  
Adjunct Associate Professor at University of South Australia 
 

Fotograf Sisse Jarner, Danmark 
Der stod for ikoner for genkendelse og refleksion og for 
udarbejdelsen af de collager, der blev givet som erindringsgaver og 
til inspiration undervejs 

 

Herudover deltog en lang række værter, organisationer, oplægsholdere, kunstnere og samtalepartnere, 

både ved de konkrete arrangementer og i forbindelse med mailkorrespondance og skypesamtaler før, 

under og efter selve den nordiske tour. 

 

Efter hjemkomsten blev de billeder, der var taget undervejs sammensat af Sisse Jarner til tourstrips til 

hjemmesiden www.nordictour2014.dk og til denne afrapportering med anbefalinger.  

 

En del af billederne, som blev udstillet, stammer fra projektet ”Mediation som mulighed”, hvor den 

avancerede konfliktløsningsmetode er i fokus i fire antologier med tilhørende vandreudstilling. De dele af 

vandreudstillingen, der vedrørte familieforhold, blev medbragt på touren. 
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Bilag 1 

Information om Istanbul konventionen - Europarådets konvention til 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 

Istanbul konventionen er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og 

vold i hjemmet, der trådte i kraft pr. 1.8.2014. 

Konventionen har et bredt sigte på henholdsvis: 

- Forebyggelse af vold 

- Beskyttelse mod vold 

- Straf 

- Integration af forskellige metoder til bekæmpelse af vold 

- Overvågning af overholdelsen af konventionen 

Konventionens formål ses i artikel 1(1) som oplyser, at konventionen har til formål: 

a. at beskytte kvinder mod alle former for vold, og at forebygge, retsforfølge og udrydde vold mod kvinder 

og vold i hjemmet, 

b. at bidrage til udryddelsen af alle former for diskrimination af kvinder og at fremme reel ligestilling 

mellem kvinder og mænd, og herunder at hjælpe kvinder til selvstændiggørelse, 

c. at skabe en omfattende ramme, politikker og foranstaltninger der beskytter og hjælper alle ofre for vold 

mod kvinder og vold i hjemmet, 

d. at fremme internationalt samarbejde med henblik på at udrydde vold mod kvinder og vold i hjemmet,  

e. at yde støtte og bistand til organisationer og retshåndhævelsesorganer med henblik på etablering af et 

effektivt samarbejde, således at der kan gøres en integreret indsats for at udrydde vold mod kvinder og 

vold i hjemmet. 

I artikel 1(2) i konventionen redegøres for, der skal være en særlig overvågning af området, således at 

implementeringen af konventionen kan blive effektiv. Overvågningen – monitoreringen - sker gennem et 

”to søjle-system”. 

SØJLE 1 – kaldes GREVIO. Det er en uafhængig ekspertgruppe, hvis formål det er at monitorere 

implementeringen af konventionen. GREVIO har mulighed for, hvis det findes hensigtsmæssigt, at komme 

med generelle anbefalinger i forhold til konventionens områder og begreber. 

SØJLE 2 – “The Committee of the Parties” er et politisk organ, der vil følge op på GREVIO rapporter og 

konklusioner og vedtage anbefalinger. Komitéen vil være ansvarlig for valg af medlemmer til GREVIO. 

De to søjler er adskilte, men forventes at interagere.



 
 
 

 
 

Bilag 2 

Rapport om vold mod kvinder af marts 2014 fra Den Europæiske Unions Agentur 

for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 

  

Rapporten samt pressemeddelelser kan findes på  http://ec.europa.eu/danmark/eu-

politik/alle_emner/juridiske/2014/140305_kvinde-vold_da.htm 

http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/juridiske/2014/140305_kvinde-vold_da.htm
http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/juridiske/2014/140305_kvinde-vold_da.htm


 
 
 

 
 

Bilag 3 

Udsendte pressemeddelser 

Udsendt pressemeddelelse til Ritzau.dk ved Nordic Tour 2014’s start 

 

www.nordictour2014.dk – starting today. 
Conflict Resolution, Knots and Artwork in the Nordic Countries. 
Nordic Tour 2014 starts this evening at a meeting in Denmark. The three activists and professionals travel 
the Nordic Countries during the next 10 days. 
It is: 
Professor and researcher Dr. Dale Bagshaw, Australia 
Attorney and mediator Pia Deleuran, Denmark 
Photographer Sisse Jarner, Denmark 
 
They say: “We are following up on the Nordic Forum, Malmø, Sweden in the summer 2014 where the head 
of UN Women – the relatively new Womens’ section for equality and empowerment for women, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka said: 
‘The Nordic countries have to eliminate violence against women and prove to the rest of the world that this 
can be done.’” 
She is backed up by the head of the Nordic section, Asger Ryhl. 
 
The group behind the Nordic tour initiative is Barnets Tarv NU that has advocated for a new Act concerning 
custody, residence and visitation in Denmark. 
They want to gather experiences in the Nordic countries to see if the UN’s ambition in this field can be 
accomplished. 
Denmark was severely criticized in an EU fact-finding paper this year. 
 
Now when the Istanbul convention has entered into force from the 1st of August, the Danish state has to 
take action. 
The Bar and Law Society has stated that they have no resources to look into the matter for the time being. 
 
For more information please contact Pia Deleuran pd@deleuran 0045 30246803. 

 

 

 

 

http://www.nordictour2014.dk/


 
 
 

 
 

Udsendt pressemeddelelse til Ritzau.dk ved Nordic Tour 2014’s afslutning 

The Nordic Tour 2014 - "Conflict resolution, knots and artwork" (9th to the 19th of September) is about to 

come to the end. 

Attorney and mediator Pia Deleuran (Deleuran law firm, Denmark), Associate Professor Dale Bagshaw 

(School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia), and photographer and 

artist Sisse Jarner, Denmark, have toured most of the Nordic countries to investigate custody and visitation 

issues in the family law field in each country. They report that: 

  

 "in all countries visited the messages were similar: that the ‘best interests’, welfare, safety and the rights 

of the child are often forgotten or ignored in family law matters, in particular where there are allegations of 

family violence (domestic violence and child abuse). Instead, the focus of decisions tends to be on the rights 

of parents, in particular on the rights of fathers. Since the focus of family law in each country has shifted to 

‘shared parental responsibility’,  many cases involving violence against children and mothers have not been 

adequately investigated and in some cases mothers and children have been put at risk by the decisions 

made. The impact of gender neutral legislation, the failure to adequately screen for and respond to 

violence, and the failure to acknowledge the effect of witnessing violence on children, or to adequately 

address attachment issues for children, urgently need further investigation. We also detected failures to 

provide access to fair and just court and administrative procedures. For example, in some countries we 

visited, the law makes it almost impossible for professionals with appropriate expertise to thoroughly 

investigate allegations as there is an emphasis on focusing on the future.”  

Much needs to be changed for the Nordic countries to live up to the Istanbul Convention on Violence 

Against Women and Children, which was enforced on September 1st this year. 

The three investigators will send their report in pictures and words to the Administrative Director of the UN 

section for the Equality and Empowerment of Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, and to the Nordic 

division, which is lead by Asger Ryhl. It is anticipated that they will develop further initiatives to ensure that 

policies and practices in the Nordic countries lead to zero tolerance for violence against women and 

children. 

The full report is expected to be online within two weeks: www.nordictour2014.dk 

The three investigators thank the Dreyer Foundation and the National Organisation of Women’s Shelters in 

Denmark - LOKK - for having made the Nordic Tour 2014 possible by offering various kinds of support. 

For more information please contact: 

Attorney and mediator Pia Deleuran -  email:  pd@deleuran.dk or phone: 0045 30246803 

Associate Professor Dale Bagshaw – email: dale.bagshaw@unisa.edu.au (available for@ interviews via 

skype)  



 
 
 

 
 

Bilag 4 

Kronik og artikel af den norske advokat Thea Totland  

 

Kronik af advokat Thea Totland fra 1.6. 2011, der indledes med følgende: 

”SÅ HAR DET skjedd igjen: En mann er mistenkt for å ha forgrepet seg på barn uforstyrret i årevis, med 
barnevern og politi som observatører. Forklaringen er uforstand, feighet og manglende kompetanse både i 
hjelpeapparatet og i politiet. Dessverre stopper det ikke der. Overgrepsofres rettsløshet forfølger dem også 
inn i domstolene (…)” 
 
http://www.dagbladet.no/2011/01/06/kultur/debatt/kronikk/overgrep/14967102/ 
 
 

Artikel udgivet på den norske netavis VG 21. september 2013 af Therese Ridar og Wenche Lie Giæver   

 
”Mener barn misforstås i overgrepssaker- Advokat Thea Totland etterlyser egen domstol for retssaker som 
omhandler barn og overgrep” 
 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mener-barn-misforstaas-i-overgrepssaker/a/10135593/ 
 
 

  

http://www.dagbladet.no/2011/01/06/kultur/debatt/kronikk/overgrep/14967102/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mener-barn-misforstaas-i-overgrepssaker/a/10135593/


 
 
 

 
 

Bilag 5 

Presseinitiativer fra Sverige og Norge i forhold til eksponering af drab på 

kvinder af partnere eller expartnere 

 

 

1. Sveriges dagbladsprojekt med fokus på mænds (partneres og expartneres) drab af kvinder, samt på 

hvad der sker med de efterladte børn 

www.aftonbladet.se/nyheter/article17895295.ab 

 

2. Harvarikommissionsrapport fra 2014 

dodadekvinnor.aftonbladet.se/2014/02/fiasko-for-nya-haverikommissionen/ 

 

3. Norsk dagbladsprojekt om mænds drab af kvinder  

www.vg.no/nyheter/innenriks/drept-av-sine-menn/vg-har-kartlagt-alle-kvinnedrap-siden-2000/a/184087/ 

www.vg.no/nyheter/innenriks/kvinnedrapene/ 

72 drab på 7 år – fra 2000 frem til 2007

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17895295.ab


 
 
 

 
 

Bilag 6 

Kronikker om problemer i Danmark 

 

Kronik trykt i Kristeligt Dagblad den 5. marts 2007 

”Der er altid undtagelser fra hovedregelen” 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/der-er-altid-undtagelser-fra-hovedregelen 

af advokat og mediator Pia Deleuran og lektor i familieret ved Københavns Universitet Annette Kronborg 

 

Kronik trykt i Politiken den 4. august 2008 

”En skandale med konsekvenser for børnene” 

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE546671/en-skandale-med-konsekvenser-for-boernene/ 

af advokat og mediator Pia Deleuran 

 

Kronik trykt i Politiken den 25. august 2014 

 

”Forældreansvarsloven nedbryder børn”  

 

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2375592/foraeldreansvarsloven-nedbryder-boern/ 

af advokat og mediator Pia Deleuran og lektor, cand.mag og forfatter Lone Nørgaard 

Medunderskrivere: 

Cand. med. Bente Holm Nielsen 

Jordemoder og cand. mag Jytte Aa. Møller 

Formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) Birgit Søderberg  

Advokat og mediator Vivian Jørgensen 

 

 

  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/der-er-altid-undtagelser-fra-hovedregelen
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE546671/en-skandale-med-konsekvenser-for-boernene/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2375592/foraeldreansvarsloven-nedbryder-boern/


 
 
 

 
 

Bilag 7 

Opråb i forhold til barnets perspektiv i svensk lovgivning fra en gruppe 

behandlere 

 

Artikel trykt i den landsdækkende avis Dagens Nyheter den 17. august 2007 

 

”Lyssna bättre på barnen som drabbas av familjevåld” 

 

http://www.dn.se/debatt/lyssna-battre-pa-barnen-som-drabbas-av-familjevald/ 

Af  

Kjerstin Almqvist 

Barnpsykolog 

Anders Broberg 

Professor i klinisk psykologi 

Carita Carlsson och Gunilla Antonsson 

BIM och BIP’s Barn och Tonårsverksamhet 

Inger Ekbom 

Centrum för barn och ungdomar i kris, Rädda Barnen 

Carina Eliason 

Utväg, Skaraborg 

Maria Eriksson 

Forskare på Uppsala universitet 

Anna Georgsson 

Psykolog 

Karin Hagerell och Agneta Riddersporre 

Trappan, Uppsala 

Britt-Marie Holm och Eva Bladini Amborn 

Grinden, Gävle  

Ingela Karlsson och Anna Dingizian 

Socialrådgivare, Malmö 

Carina Kristiansson och Barbara Wredberg 

Lysmasken, Lund 

Anne-Marie Larsson 

Stiftelsen Allmänna barnhuset 

Lotta Molander 

Alla kvinnors hus, Stockholm 

Anna Norlén 

BUP Bågen, Stockholm 

Anna Pallarp och Susanne Ericson 

Bojen, Göteborg 

http://www.dn.se/debatt/lyssna-battre-pa-barnen-som-drabbas-av-familjevald/


 
 
 

 
 

Bilag 8 

Uddrag af Trude Haugli’s kommentar om ”hensynet til barnets beste” i bog om 

børns rettigheder ”Barnekonvenssjonen – barns rettigheter i Norge” 

 
Uddrag af bogen “Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge” fra Universitetsforlaget 2012, 2. udgave 
af Njål Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.), kapitel 3, s. 55-56, af Trude 
Haugli:  

 

”Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et 
grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot 
prinsippet. 

Et kritisk spørgsmål er om det grunnleggende behovet for prinsippet bliver borte når konvensjonen 
anerkjenner barns rettigheter, ikke bare barns interesser. 

Hva som er til beste for barn, fremgår ikke av artikkel 3 og er ikke nærmere definert ellers i konvensjonen. 
Komiteen har heller ikke etablert kriterier til bruk i evalueringen av om statene følger opp dette prinsippet. 
Hvis det anvendes i en altfor generell betydning og med et ubestemt innhold, er det en risiko for at 
prinsippet blir så åbent at det blir uforpliktende og dermed verdiløst. Gravers generelle observasjon av 
prinsipper som retsslige normer har gyldighet også her: 

Prinsipper fremstår ofte som temmelig luftige fenomener, som gir risiko for at de reelle beveggrunner bak 
et standpunkt ikke kommer frem. Prinsipper kan bli så generelle og abstrakte at de savner konkret innhold, 
og gir dårlig grunnlag for å begrunne et standpunkt. Man kan rett og slett ikke vite hva en rettsanvender 
har lagt vekt på av hensyn og mothensyn og konkrete omstendigheter når en avgørelse begrunnes med 
henvisning til et prinsipp. Argumentasjon ut fra prinsipper kan på dette grunnlag bidra til å tilsløre rettens 
reelle karakter. 

Konvensjonen må imidlertid ses på som en enhet. Som helhet går den i hvert fall et stykke på vej i retning 
av å etablere et bredt etisk eller verdimessig rammeverk, som gir en større grad av sikkerhet eller klarhet 
vedrørende innholdet i barnets beste-princippet. 

Det er også en risiko for at hver beslutningstaker vil tolke det på sin måte, og at barns retssikkerhet i 
betydningen rett til likebehandling og forutsigbarhet dermed svekkes. Artikel 3 må imidlertid ses i 
sammenheng med artikkel 12, og det å få fram og ta hensyn til hva barnet selv mener, er et viktig 
virkemiddel i prosessen mot å finne fram til hva som er barnets beste. 

Ved å inkludere prinsippet om barnets beste i konvensjonen, er det mulig for statene å “smugle inn” 
kulturelle hensyn ved implementeringen av konvensjonen, og dette kan underminere den grundlæggende 
konsensus eller enighet som konvensjonen reflekterer. Dette er bare et stykke på vei et problem. Statene 
bør innenfor konvensjonens ramme kunne innfortolke og vektlegge viktige kulturelle hensyn, men ikke på 
tvers av grunnleggende menneskerettigheter. 

Man kan ikke se bort fra at en henvisning til barnets beste kan gi avgjørelser en legitimitet som det kanskje 
ikke alltid er faktisk grunnlag for. Det er vanskelig å argumentere mot en beslutning hvis den fremtrer som 
fattet ut fra hensynet til hva som er best for barn. Det er dermed en risiko for at hensynet kan brukes 
(bevisst eller ubevisst) for å legitimere politiske standpunkter, verdistandpunkter eller rettslige avgjørelser 
hvor det egentlig er andre hensyn som virker motiverende eller som har vært viktigere enn hensynet til det 
barnet saken gjelder, for eksempel rettferdighet mellom de voksne, allmennpreventive hensyn, økonomi og 
likestilling.” 

 


