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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og 
forældremyndighedsrettigheder
(2019/2166(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og til artikel 6 og 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til artikel 21, 23 og 24 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chatret),

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold imod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), der trådte i kraft den 1. august 2014,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen) af 
20. november 1989,

– der henviser til generel bemærkning nr. 13 fra Komitéen for Barnets Rettigheder af 
18. april 2011 om barnets ret til beskyttelse mod alle former for vold,

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK) af 4. november 1950,

– der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder, som FN vedtog den 18. december 1979,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som trådte i kraft den 
1. januar 2016, og navnlig mål nr. 5 for bæredygtig udvikling (verdensmål) om 
ligestilling mellem kønnene,

– der henviser til Kommissionens forslag af 4. marts 2016 til Rådets afgørelse om Den 
Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (COM(2016)0109),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152), navnlig dens første mål om at gøre kvinder og piger fri fra vold og 
stereotyper,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juni 2020 med titlen "EU-strategi for 
ofres rettigheder (2020‑2025)" (COM(2020)0258),

– der henviser til arbejdsdokument af 6. marts 2019 fra Kommissionens tjenestegrene med 
titlen "2019 Report on equality between women and men in the EU" (2019-rapport om 
ligestilling mellem kvinder og mænd i EU) (SWD(2019)0101),
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– der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om forslag til Rådets afgørelse om 
Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet1,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold2,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om kønsperspektivet i covid-19-krisen 
og perioden efter krisen3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 
2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål4,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om 
kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i 
sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 
(Bruxelles IIa-forordningen)5,

– der henviser til den undersøgelse, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder (EIGE) offentliggjorde den 12. juni 2019 med titlen "Understanding 
intimate partner violence in the EU: the role of data" (At forstå partnervold i EU: 
dataenes rolle),

– der henviser til EIGE's undersøgelse af 18. november 2019 med titlen "A guide to risk 
assessment and risk management of intime partners violence against women for police" 
(En vejledning i risikovurdering og -forvaltning af partnervold mod kvinder for politiet),

– der henviser til rapporten fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) af 3. marts 2014 med titlen "Violence against women: an EU-wide 
survey" (Vold mod kvinder: en EU-dækkende undersøgelse),

– der henviser til platformen for uafhængige ekspertmekanismer vedrørende 
forskelsbehandling og vold mod kvinder (EDVAW-platformen) og dens erklæring af 
31. maj 2019 med titlen "Intimate partner violence against women is an essential factor 
in the determination of child custody" (Partpartnervold mod kvinder er en afgørende 
faktor i fastlæggelsen af forældremyndigheden),

– der henviser til erklæringen af 24. marts 2020 fra Marceline Naudi, formand for 
Europarådets ekspertgruppe for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet 
(GREVIO), med titlen "For many women and children, the home is not a safe place" 
(For mange kvinder og børn er hjemmet ikke et trygt sted) om behovet for at opretholde 
Istanbulkonventionens standarder under en pandemi,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

1 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 167.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0080.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0024.
4 EUT L 181 af 29.6.2013, s. 4.
5 EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
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– der henviser til de fælles drøftelser mellem Retsudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A9-0000/2021),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi og et mål for 
EU; der henviser til, at kønsbaseret vold er en ekstrem form for diskrimination mod 
kvinder og en af de største hindringer for at opnå ligestilling mellem kønnene;

B. der henviser til, at kvinder og mænd på trods af talrige tilfælde af formel anerkendelse 
og fremskridt inden for ligestilling mellem kønnene ikke har de samme rettigheder i 
praksis, og at der fortsat er sociale, økonomiske og kulturelle uligheder;

C. der henviser til, at partnervold omfatter enhver fysisk, seksuel, psykologisk eller 
økonomisk vold, der finder sted mellem tidligere eller nuværende ægtefæller eller 
partnere, uanset om gerningsmanden deler eller har delt et opholdssted med offeret; der 
henviser til, at partnervold er en af de mest udbredte former for kønsbaseret vold, idet 
det anslås, at 22 % af alle kvinder har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold, og at 
43 % har været udsat for psykisk vold fra deres partners side6; der henviser til, at 
kvinder og børn er uforholdsmæssigt hårdt ramt af denne form for vold; der henviser til, 
at vold i hjemmet er et alvorligt og ofte skjult socialt problem, som kan påføre 
systemiske fysiske og psykiske traumer med alvorlige følger, fordi den udøves af en 
person, som offeret burde kunne have tillid til.

D. der henviser til, at nedlukningen og foranstaltningerne vedrørende fysisk distancering 
under covid-19-pandemien er blevet sat i forbindelse med en eksponentiel stigning i 
forekomsten og intensiteten af sager om partnervold i mange medlemsstater som følge 
af den tvungne indespærring i hjemmet og har gjort det vanskeligt for kvinder at få 
adgang til effektiv beskyttelse og støtte; der henviser til, at selv om fænomenet er 
udbredt, er partnervold mod kvinder fortsat underrapporteret i EU, og der er en 
betydelig mangel på omfattende data;

E. der henviser til, at børn kan blive "vidner til vold" i familien, idet de kan opleve 
forskellige former for mishandling, der udføres i forbindelse med fysisk, verbal, 
psykologisk, seksuel og økonomisk vold mod tilknytningspersoner eller andre 
følelsesmæssigt signifikante andre; der henviser til, at en sådan vold har meget alvorlige 
konsekvenser for barnets psykologiske og følelsesmæssige udvikling, og at det derfor er 
vigtigt at være tilstrækkelig opmærksom på denne form for vold i forbindelse med 
separations- og forældremyndighedsordninger, idet der tages hensyn til barnets tarv, 
navnlig med henblik på at fastlægge forældremyndigheden og samværsretten i 
separationssager;

F. der henviser til, at det for at løse problemet med kønsbaseret vold er nødvendigt at 
bygge på konsekvente og sammenlignelige administrative data baseret på en solid og 
koordineret ramme for dataindsamling; der henviser til, at de tilgængelige data, der er 
indsamlet af medlemsstaternes retshåndhævende og retlige myndigheder, ikke afspejler 

6 FRA's rapport af 3. marts 2014 med titlen "Violence against women: an EU-wide survey" (Vold mod kvinder: 
en EU-dækkende undersøgelse).
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det fulde omfang af partnervold, da de fleste medlemsstater hverken indsamler 
kønsopdelte sammenlignelige data om kønsbaseret vold eller anerkender partnervold 
som en specifik lovovertrædelse;

G. der henviser til, at der i nogle medlemsstater ofte ses bort fra partnervold mod kvinder, 
og at standardreglen om fælles forældremyndighed synes at være fremherskende i sager 
om forældremyndighed og ordninger og afgørelser vedrørende adgang, kontakt og 
samvær; der henviser til, at det, hvis man ser bort fra denne vold, kan få alvorlige 
konsekvenser for kvinder og børn, som kan eskalere til kvindedrab og/eller barnemord; 
der henviser til, at ofre for partnervold har brug for særlige beskyttelsesforanstaltninger; 
der henviser til, at ofrenes situation ofte vil være værre, hvis de er økonomisk eller 
socialt afhængige af gerningsmanden;

H. der henviser til, at ethvert barns ret til at opretholde kontakt med begge forældre som 
omhandlet i artikel 8 i EMRK og artikel 9 i konventionen om barnets rettigheder kan 
begrænses af hensyn til barnets tarv;

I. der henviser til, at straffesager, der udspringer af en klage over vold i hjemmet, ofte 
behandles helt adskilt fra separationssager; der henviser til, at dette kan betyde, at der 
beordres fælles forældremyndighed over børnene, og/eller at der tilkendes samværsret, 
som bringer offerets eller børnenes rettigheder og sikkerhed i fare;

J. der henviser til, at det er at foretrække at undgå enhver mægling i sager om vold mod 
kvinder, enten før eller under retssagen, hvor ofrets sikkerhed skal være det primære 
hensyn;

K. der henviser til, at Istanbulkonventionen kræver, at parterne vedtager 
lovgivningsmæssige eller andre nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der tages 
hensyn til tilfælde af vold i hjemmet, når der træffes afgørelse om forældremyndighed 
og samværsret i forbindelse med børn, og at udøvelsen af enhver form for samværsret 
eller forældremyndighed ikke bringer offerets eller børnenes rettigheder og sikkerhed i 
fare;

L. der henviser til, at fælles forældremyndighed i situationer med partnervold udsætter 
kvinder for vedvarende vold, der kunne have været forebygget, idet de tvinges til at 
forblive i fysisk nærhed af deres misbrugere og udsættes for yderligere fysisk og 
psykisk vold samt følelsesmæssigt misbrug; der henviser til, at i tilfælde af partnervold 
bør kvinders ret til at blive beskyttet og leve et liv uden fysisk og psykisk vold have 
forrang frem for fælles forældremyndighed;

M. der henviser til, at partnervold hænger uløseligt sammen med vold mod børn og 
misbrug af børn; der henviser til, at børn, der udsættes for vold i hjemmet, sandsynligvis 
vil mærke negative mentale og fysiske helbredskonsekvenser, som kan være akutte og 
kroniske; der henviser til, at viktimisering af børn i situationer med vold mod kvinder 
kan fortsætte og eskalere i forbindelse med forældretvister om forældremyndighed og 
omsorg;

N. der henviser til, at opvækst i et voldeligt familiemiljø har betydelige konsekvenser for 
barnets udvikling og efterfølgende adfærd som voksen; der henviser til, at hvis man 
udsættes for vold som barn enten ved at opleve mishandling og/eller overvære 
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partnervold, udgør dette en risikofaktor for, at man selv bliver sårbar over for 
viktimisering eller begår vold som voksen;

O. der henviser til, at grænseoverskridende separationsprocedurer er mere komplekse;

P. der henviser til, at artikel 82, stk. 2, i TEUF giver mulighed for at fastsætte 
minimumsregler gældende i medlemsstaterne for at lette den gensidige anerkendelse af 
domme og retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager 
med en grænseoverskridende dimension, navnlig for så vidt angår kriminalitetsofres 
rettigheder;

1. fordømmer på det kraftigste alle former for vold mod kvinder og beklager, at kvinder og 
piger ofte udsættes for seksuel chikane og seksuelle overgreb, som udgør en alvorlig 
krænkelse af deres menneskerettigheder og værdighed;

2. bemærker, at fælles forældremyndighed og besøg uden opsyn i princippet er ønskelige 
for at sikre, at forældre har lige rettigheder og pligter, samt for at beskytte barnets tarv; 
understreger imidlertid, at partnervold klart er uforenelig med fælles 
forældremyndighed og omsorg på grund af dens alvorlige konsekvenser for kvinder og 
børn, herunder risikoen for ekstreme handlinger som kvindedrab og barnemord; 
understreger, at beskyttelsen af kvinder og børn mod vold og barnets tarv skal være 
altafgørende og have forrang frem for andre kriterier, når der fastlægges ordninger for 
tildeling af forældremyndighed og samværsret; understreger derfor, at tildeling af ene 
forældremyndighed til den ikkevoldelige partner, oftest moderen, er det bedste 
alternativ med henblik på at forhindre yderligere vold og sekundær viktimisering af 
ofrene;

3. opfordrer til at sikre obligatorisk målrettet uddannelse af stævningsmænd og 
retshåndhævelsespersonale i vold i hjemmet og dens mekanismer, herunder tvang, 
manipulation og psykisk vold, og i relevansen af partnervold for børns rettigheder og for 
deres beskyttelse og trivsel samt at give det pågældende personale tilstrækkelige 
færdigheder til at kunne vurdere situationen ved hjælp af pålidelige 
risikovurderingsværktøjer;

4. anbefaler på det kraftigste, at medlemsstaterne opretter specialiserede domstole og 
retskontorer samt indfører passende love, uddannelse, procedurer og retningslinjer for 
alle fagfolk, der er i kontakt med ofrene, herunder øget bevidsthed om kønsbaseret vold, 
med henblik på at undgå uoverensstemmelser mellem retsafgørelser og 
forskelsbehandling eller sekundær viktimisering under retslige, medicinske og 
politimæssige procedurer, idet det sikres, at børn og kvinder høres behørigt, og at deres 
beskyttelse prioriteres; understreger behovet for at styrke særlige retskontorer og 
retspleje, der tager hensyn til børneofre og kvindelige ofre, begrænse sagsbehandlernes 
alt for vide skønsbeføjelser og indføre kontrol af forældremyndighedsprocedurer ved 
kvalificerede fagpersoner;

5. understreger betydningen i disse procedurer af den rolle, som retsmedicineren spiller 
med hensyn til ikke blot at tage sig af kvinder, der er ofre for misbrug eller vold i 
hjemmet, men også af de involverede børn, navnlig når det miljø, de lever i, ikke er 
egnet til at beskytte deres helbred, værdighed og livskvalitet; minder derfor om behovet 
for, at de involverede retsmedicinere og fagfolk kan drage fordel af bl.a. retningslinjer, 
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der er udarbejdet på baggrund af datasæt, praksis og bedste praksis på europæisk plan;

6. understreger betydningen af en indsats på både EU-plan og nationalt plan for at nå til 
enighed om fælles juridiske definitioner, da denne form for bevidnet vold ikke 
anerkendes i mange retssystemer, hvilket har en direkte indvirkning på 
dataindsamlingen hos politiet og retsvæsenet og på det grænseoverskridende 
samarbejde;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe kvalitetsdata, 
kønsopdelte og sammenlignelige EU-dækkende data om udbredelsen og 
konsekvenserne af samt årsagerne til partnervold og forvaltningen af 
forældremyndighedsrettigheder, idet EIGE's kapacitet og ekspertise udnyttes fuldt ud;

8. udtrykker bekymring over, at diskriminerende kønsskævheder ofte fører til manglende 
tillid til kvinder, navnlig hvad angår formodede falske påstande om børnemishandling 
og vold i hjemmet;

9. fremhæver, at gerningsmændene ofte anvender retssager til at udvide deres magt og 
kontrol og til fortsat at intimidere og anspore til frygt hos ofrene; understreger, at 
gerningsmændene ofte misbruger eller truer med at skade eller tage børnene for at skade 
deres partnere og tidligere partnere;

10. opfordrer medlemsstaterne til at fremme bedre adgang til retlig beskyttelse, effektive 
retsmøder og tilhold, rådgivning og midler til kvinder, der er ofre for partnervold, og til 
at anvende særlige procedurer og yde støtte til mødre, der er ofre for vold i hjemmet, for 
at forhindre dem i igen at blive ofre som følge af, at de mister forældremyndigheden 
over deres børn;

11. opfordrer Kommissionen til at fremme EU-dækkende offentlige oplysningskampagner 
som en nødvendig foranstaltning til forebyggelse af vold i hjemmet og skabelsen af et 
klima med nultolerance over for vold;

12. understreger, at høring af barnet er vigtig under behandlingen af 
forældremyndighedssager for at fastslå, hvad der tjener barnets tarv; påpeger ikke desto 
mindre, at sådanne høringer under alle omstændigheder, men helt afgørende i tilfælde, 
hvor der er mistanke om partnervold, bør gennemføres i et børnevenligt miljø uden pres 
eller indflydelse fra forældre eller slægtninge af uddannede fagfolk, herunder af nogen, 
der er kvalificeret i børnepsykiatri, for at undgå at forværre traumet og viktimiseringen;

13. understreger betydningen af udveksling af oplysninger mellem domstole, 
medlemsstaternes centrale myndigheder og politiorganer, navnlig i forbindelse med 
grænseoverskridende sager om forældremyndighed; håber, at de reviderede regler i 
Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 om kompetence, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om 
internationale børnebortførelser7 vil øge samarbejdet mellem retssystemerne med 
henblik på effektivt at kunne fastslå barnets tarv; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Bruxelles IIa-forordningen 
effektivt;

7 EUT L 178 af 2.7.2019, s. 1.
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14. understreger behovet for at anerkende den indbyrdes sammenhæng mellem 
strafferetlige, civile og andre retssager med henblik på at koordinere de retlige 
reaktioner på partnervold og undgå uoverensstemmelser mellem retsafgørelser, der er 
skadelige for børn og kvindelige ofre;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


