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Husk børn i skilsmisser på FN’s Internationale Familiedag
På FN’s Internationale Familiedag opfordrer Center for Familieudvikling regeringen og landets kommunalpolitikere til at sætte fokus på børns behov og perspektiv, når familien bryder
op. Flere og flere børn må tilpasse sig en hverdag delt mellem mor og far – uden at vi i Danmark tilbyder den nødvendige hjælp og støtte.
FN har valgt 15. maj som International Familiedag for at sætte fokus på familiens vilkår. I Danmark
har familien det så svært, at mere end hvert tredje barn oplever, at far og mor må gå hver til sit. Det
er ofte en både vanskelig og langvarig udfordring for både voksne og børn.
Erfaring og forskning viser, at børnene kan hjælpes godt videre, hvis de støttes af voksne, som har
faglig viden, redskaber og tid til at se barnets perspektiv.
Men på dette punkt er Danmark bagud, understreger Annette Due Madsen, psykolog og leder af
Center for Familieudvikling. Der er behov for systematiske og let tilgængelige tilbud til børnene.
”Et godt, demokratisk samfund har tradition for at række ud til de sårbare, og det er børnene i det
her tilfælde. Jeg ville ønske, at Folketingets politikere og kommunerne ville tage børnenes sundhedsrisiko alvorlig på lige fod med rygning og fedme”, siger Annette Due Madsen.
Hun anbefaler, at der oprettes samtalegrupper for børnene i skoleregi, hvor børnene kan få talt om
deres sårbare oplevelser med en kyndig voksen og jævnaldrende i et neutralt rum.
På samme måde har Danmark brug for et permanent undervisningstilbud til skilte forældre, som kan
styrke deres kommunikation og samarbejde om det fælles forældreansvar, understreger Annette Due
Madsen.
”Selv efter Forældreansvarsloven er blevet revideret, har Danmark stadig et stort stykke arbejde
foran sig. Kongstanken i lovgivningen var at se skilsmissen fra barnets perspektiv, men i virkelighedens verden mangler vi fortsat permanente og let tilgængelige tilbud, som kan styrke denne
målsætning”, siger Annette Due Madsen.
”Taget i betragtning, hvor mange familier, som hvert år påvirkes af brud, burde dette område have
langt støre politisk bevågenhed, end tilfældet er. Danmark står overfor en stor udfordring på dette
felt, både medmenneskeligt, fagligt og politisk”, tilføjer centerlederen.

FN’s Internationale Familiedag blev udpeget af FN’s Generalforsamling i 1993 og afholdes hvert år
15. maj.
Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret i 2004 for
at give hjælp til at opbygge gode relationer og forebygge brud i familier. Centeret er drevet med
økonomisk støtte fra bl.a. Ole Kirks Fond og satspuljemidler fra Ankestyrelsens familieafdeling.
Læs mere på www.familieudvikling.dk

