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Bemærkninger til høring over udkast til lov om 

ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om 

aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige 

andre love (Initiativer til beskyttelse af børn imod 

vold og anden negativ social kontrol og indførelse 

af regler om fleksibel udbetaling af repatrierings-

støtte m.v.) 

 

 

Generelle bemærkninger 

Mødrehjælpen vil takke for muligheden for at komme med bemærkninger til lovforslaget.  

Indledningsvist understreges det, at Mødrehjælpen støtter op om intentionerne om, at vi 

som samfund skal yde bedre hjælp til børn, der udsættes for vold i hjemmet. Mødrehjæl-

pen er dybt optagede af at sikre bedre beskyttelse, hjælp og behandling til børn, der ud-

sættes for vold i nære relationer. I Mødrehjælpen er vi dog bekymrede for, at lovforsla-

gets fokus på at straffe de voldsudøvende forældre ikke vil sikre bedre beskyttelse og 

hjælp til børn men derimod, at straffen vil gå ud over børnene.  

I Mødrehjælpen hjælper hver dag børn udsat for fysisk eller psykisk vold gennem et speci-

aliseret behandlings- og rådgivningsforløb i Ud af Voldens Skygge. Derudover er Mødre-

hjælpen fra september 2020 blevet en del af hjemmesiden erduokay.dk – en platform for 

børn og unge med alvorlige udfordringer som bl.a. vold – hvor børn og unge kan få pro-

fessionel rådgivning på sms og chat, blive visiteret til online ungegrupper for unge i alde-

ren 13-16 år, der er råd til pårørende, herunder børnenes venner, som er bekymrede for, 

om et barn eller en ung udsættes for vold mv. Sitet har hurtigt vist et kæmpe udækket be-

hov for hjælp, rådgivning og behandling til børn og unge udsat for vold. 

Forudsætningen for, at Mødrehjælpen og andre organisationer kan hjælpe, beskytte og 

behandle de børn og unge, som er udsat for vold er, at børnene tør sige det til nogen – en 

lærer, pædagog, nabo. Forskning viser, at børn, hvis de overhovedet fortæller nogen om 

volden, siger det til en ven frem for en voksen. Og at de netop siger, at vennen ikke må 

fortælle det til en voksen. Frygten for konsekvenserne ved at fortælle nogen om deres op-

levelser gør, at de ikke fortæller det videre og dermed aldrig får den hjælp, de har brug 
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for. Det vil en yderligere straf til forældrene, der vil ramme hele familien på økonomien, 

kun forstærke. En økonomisk straf til forældrene vil kun øge presset på børnene - utalt 

eller uudtalt fra forældrenes side – for ikke at fortælle nogen om volden. De børn, der le-

ver i vold, påtager sig i forvejen skylden for volden. Både den vold, der rammer dem selv, 

og den vold, der rammer deres søskende og deres mor eller far. Det er i deres egen op-

fattelse fordi, de sagde, som de gjorde, tabte en gaffel eller trådte forkert, så gulvet knir-

kede, at volden blev udløst i den konkrete situation. Volden er deres skyld. Hvis de derud-

over pålægges skyld for, at familiens økonomi falder sammen, fordi de har fortalt om vol-

den, vil det blot i endnu højere grad få børnene til at forsøge at skjule den vold, de udsæt-

tes for. Det er derfor vores store bekymring, at et forslag om at trække forældrene i 

ydelse vil have den modsatte effekt og medføre, at vi opsporer færre børn, der lever i 

vold. Og det vil være et enormt svigt af børnene.  

Mødrehjælpen mener, at den bedste måde at hjælpe børn og unge udsat for vold i hjem-

met på, er ved at sikre børnene ret til behandling uden samtykke fra forældrene. Og der-

udover, at vi skal sikre voldsudøvere behandling for at bryde den negative spiral. I dag 

kræver forældreansvarsloven, at væsentlige forhold vedrørende barnets forhold kræver 

samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, herunder bl.a. muligheden for at mod-

tage psykologbehandling. Det betyder, at en voldsudøvende forældremyndighedsindeha-

ver kan forhindre barnet i at modtage behandling fx ved en psykolog. Ca. halvdelen af de 

forældre, der er i et voldsbehandlingsforløb i Mødrehjælpen, har børn, vi ikke kan hjælpe 

pga. manglende samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver.  

For Mødrehjælpen er det derfor afgørende, at de indsatser, vi sætter i gang for at hjælpe, 

beskytte og behandle børn, der udsættes for vold i nære relationer, tager udgangspunkt i 

barnets behov og muligheder. Det er Mødrehjælpens opfattelse, at det første tiltag, vi 

skal sætte i søen for at hjælpe børn, der er udsat for vold, er at sikre dem mulighed for at 

få behandling for volden uden samtykke fra den voldsudøvende forælder.  

Hvis man alligevel vælger at iværksætte tiltaget, er det Mødrehjælpens klare opfordring, 

at Udlændinge- og Integrationsministeriet følger implementeringen nøje med særligt fo-

kus på, hvor mange tilfælde af vold i nære relationer, der opdages efter implementerin-

gen, og hvilke konsekvenser det får for børnene, at deres forældre bliver straffet yderli-

gere.  

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Clara Albeck Japsen på mail 

cja@moedrehjaelpen.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Trine Schaldemose 

Vicedirektør 
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