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INTRODUKTION
Denne underviserguide er udviklet til kurset Lilla kursus om ægteskab og skilsmisse i
Danmark. Her finder I en overordnet introduktion til undervisningen på forløbet samt en
konkret manual til kurset. Manualen indeholder en gennemgang af de enkelte
undervisningsslides, og hvordan man helt konkret kan gribe undervisningen an trin-for-trin:
Hvad man som underviser kan fortælle kursisterne i forbindelse med visningen af hver enkelt
slide. Det er vigtigt at understrege, at denne guide først og fremmest skal ses som forslag og
inspirationskilde til, hvordan I som undervisere kan gribe undervisningen an, ikke som en
manual, der slavisk skal følges.
KURSETS FORMÅL
Det overordnede formål med kurset er, at kvinder bliver informeret om deres rettigheder til
indgåelse og opløsning af ægteskaber efter dansk ret og til at forebygge undertrykkelse af
kvindernes rettigheder i forbindelse med indgåelse af ægteskab og skilsmisse. Indsatsen skal
informere om handle- og støttemuligheder til kvinder, der oplever at blive fastholdt i et
ægteskab mod deres vilje. Derudover skal indsatsen gøre op med de tabuer, der kan knytte sig
til at få en skilsmisse, og ikke mindst skal den gøre kvinder opmærksomme på de mulige
udfordringer og konsekvenser, det kan have at indgå en religiøs vielse uden borgerlig
gyldighed.
KURSETS MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe udgøres dels af ugifte kvinder med muslimsk baggrund, der kan være
i målgruppen for potentielt at indgå en religiøs vielse, og dels af kvinder, der allerede er religiøst
viet og ønsker at bryde ud af ægteskabet.
Den sekundære målgruppe er frontpersonale i kommuner, foreninger mv., der møder og
arbejder med kvinder i den primære målgruppe. Det kan fx være ansatte ved boligsociale
helhedsplaner, lokale foreninger, undervisere på sprogskoler mv. Den sekundære målgruppe
skal hjælpe med at bære kampagnens budskaber videre til målgruppen, herunder ved at booke
de udbudte kurser.
TIDSRAMME
Kurset har en varighed på 1,5 time. Vi anbefaler, at I tænker flere pauser ind i løbet af
undervisningen for at undgå at kursisterne mister koncentrationen undervejs. Undervisningen
sker således inden for en relativt stram tidsramme, hvorfor det er nødvendigt, at I som
undervisere bevarer en forholdsvis høj grad af styring med undervisningens forløb. Det er derfor
vigtigt, at I på forhånd har gennemgået undervisningens tekniske værktøjer, samt forberedt jer
på den potentielle udfoldelse af samtaler og øvelser.

BRUG AF UNDERVISNINGSMATERIALER OG ELEMENTER
TILGANG TIL UNDERVISNINGEN
Undervisningsmaterialet er udviklet med det formål at skabe dialog og gøre viden om
rettigheder i forbindelse med ægteskab og skilsmisse konkret og relevant for kursisterne. Da
nogle af kursets temaer for nogle kan være svære at tale om, er undervisningen bygget op
omkring relevante cases, således at kursisterne kan drøfte temaerne uden at fortælle om deres
egen situation. Hvis deltagerne har relevante problematikker, spørgsmål eller lignende, må
disse gerne inddrages i undervisningen.
Kursisterne vil ofte have forskellige baggrunde og forskellige erfaringer med ægteskab og
skilsmisse og kan derfor også have forskellige holdninger til og forståelser af dette. Derfor vil
undervisningen og dialogen generelt også fungere bedst, hvis I tager højde for dette i
undervisningen og skaber plads til disse forskellige udgangspunkter og perspektiver.
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Kursisterne vil ofte have begrænsede dansksproglige kompetencer, ligesom mange kan have
en meget begrænset skolemæssig baggrund. Derfor vil det være gavnligt, hvis undervisningen
er underviserstyret med en stærk rammesætning og en klar rollefordeling mellem underviser
og kursister. Der vil være mulighed for brug af tolke i undervisningen, hvis kursusrekvirent har
anmodet herom.
Det er vigtigt, at rummet for undervisningen opfattes som et trygt sted for kursisterne, hvor de
kan dele deres holdninger og erfaringer og stille spørgsmål uden frygt. Dog må I som
undervisere nødvendigvis fastholde en ramme for diskussion, hvor gyldigheden af rettigheder
og lovgivning ikke er til diskussion. Det er også vigtigt at sikre, at den åbne dialog ikke bliver et
rum for reproduktion af stereotyper og fordomme. Negative udsagn om grupper af mennesker
må ikke stå uimodsagte. Vær opmærksom på, at der kan være ’usynlige’ minoriteter i lokalet,
der kan føle sig ramt.
SPILLEREGLER
For at skabe et trygt rum for kursisterne, kan det være en god idé at fastlægge en række
spilleregler ved kursets start. Spillereglerne bør komplimentere kursistgruppens
sammensætning og størrelse. I kan eksempelvis benytte jer af nogle af følgende spilleregler,
eller selv finde på andre, I finder relevante:
•
•
•

Alle skal udvise respekt overfor hinanden og overfor andres holdninger
Det er altid ok ikke at dele sine tanker om bestemte emner
Mobiltelefoner må ikke bruges under forløbet, på nær til oversættelse og i pauser

PREZI
Undervisningsmaterialet indeholder et prezi-oplæg, der understøtter undervisningens
elementer. Prezi slides er især vigtige for underviseroplæggene. I denne underviserguide finder
I vejledende kommentarer og anvisninger til de enkelte slides.
EKSEMPLER
Undervisningsmaterialet indeholder en række eksempler, som har til formål at gøre materialet
forståeligt, konkret og relevant for målgruppen.
CASES
Undervisningsmaterialet indeholder også en række cases, som ligeledes har til formål at gøre
materialet forståeligt, konkret og relevant for målgruppen. Forskellen på eksempler og cases er,
at casene i højere grad giver anledning til refleksion og dialog, da de har åbne slutninger, mens
slutningen er givet i eksemplerne.
Hvis det er svært at få en samtale i gang om casene, kan det være en fordel først at lade
deltagerne drøfte det to-og-to, således at de føler sig mere sikre og bedre rustet til at drøfte
casen i plenum.
Materialet indeholder flere cases, end der forventes at kunne gennemgås i undervisningen.
Dette er valgt, for at I kan udvælge de cases, som er relevante for den specifikke målgruppe, I
underviser. Det anbefales derfor, at I orienterer jer godt i casene på forhånd.
Kursuskoordinatoren fra Dansk Flygtningehjælp vil forud for kurset, i det omfang det er muligt,
klæde jer på i forhold til, hvad det er for en målgruppe, I skal ud og undervise. Det anbefales da
også, at I inden undervisningen snakker med kursusrekvirent/den lokale koordinator om
målgruppen.
ERFARINGSDELING
Ved slides der ikke direkte fører til en case-øvelse eller spørgsmål til deltagerne, kan der stadig
spørges ind til kursisternes tanker, forventninger eller erfaringer. Dette kan gøres, inden de
formelle regler forklares eller efterfølgende. Underviseren kan også selv løbende dele sine
erfaringer, hvor det findes relevant.
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GUIDE TIL UNDERVISNING
VELKOMST OG INTRODUKTION
Slide 1
• Inden undervisningen går i gang, deles det fysiske
oplysningsmateriale ud, så deltagerne kan følge med i denne
i løbet af undervisningen.
• Start med at byde velkommen.
• Præsenter jer selv og jeres rolle i undervisningen samt
eventuelle spilleregler.
• Tag gerne en kort præsentationsrunde, hvor hver kursist
præsenterer sig selv (fx navn, alder, civilstatus, hvor længe de
har været i Danmark osv.). Denne information kan være
relevant, når I senere skal udvælge relevante cases.
• Forklar, at I forventer, at kursisterne spørger, hvis der er
noget, de ikke forstår, samt hvordan og hvornår I ønsker, at
de skal gøre det.
Slide 2
• Præsenter deltagerne for kursets tema: Kurset handler om
regler og rettigheder i forbindelse med ægteskab og
skilsmisse i Danmark. Blandt andet har kurset fokus på
forskellen mellem et ”borgerligt gyldigt ægteskab” og et
”ægteskab uden borgerlig gyldighed”, og hvilken betydning
det har og kan have, om et ægteskab har borgerlig
gyldighed.
• Spørg evt. deltagerne, om de ved, om der er nogle regler for
hvornår, og hvem man kan gifte sig med i Danmark.
OPLÆG
Slide 3
•
•
•

•

•
•
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For at et ægteskab indgået her i landet er gyldigt, skal
vielsen være foretaget af en imam, en borgmester eller
en anden, der er godkendt til at foretage vielser.
En religiøs vielse, der er foretaget af en præst, imam
eller lignende, som ikke er godkendt til at foretage
vielser i Danmark, har ingen juridisk gyldighed.
For at blive gift i Danmark skal man først have en attest
på, at man opfylder betingelserne i ægteskabsloven.
Dette kan man søge om hos ens kommune. Hvis en
eller begge parter er udenlandske statsborgere og ikke
har en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
eller ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark
efter EU-reglerne, skal man søge hos Familieretshuset.
Af sliden fremgår reglerne for, hvornår og med hvem,
man kan blive gift. Fortæl deltagerne, at de også kan
finde reglerne på side 4 i Ægteskab og skilsmisse i
Danmark.
Udover de formelle betingelser for ægteskab kan det
også nævnes, at begge parter skal indgå frivilligt i
ægteskabet.
Fortæl evt. at der med ”nær familie” menes slægtninge i
ret op- eller nedstigende linje (fx mellem forældre og
børn) eller mellem søskende.
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Slide 4
•
•
•

•

•

Spørg evt. deltagerne, om de forstår, hvad der menes
med ”borgerlig gyldighed”. Forklar evt. at det betyder, at
man er gift ”ifølge dansk lov”.
Opsummer på baggrund af sliden forskellen på et
”borgerligt gyldigt ægteskab” og et ”ægteskab uden
borgerlig gyldighed”.
Hvis man er religiøst viet og ønsker, at ens ægteskab
bliver gyldigt ifølge dansk lov, kan man blive gift på
rådhuset eller i et trossamfund, som har en person, der
er bemyndiget til at foretage vielser.
Hvis man er blevet gift i udlandet, kan man få sit
ægteskab anerkendt i Danmark, hvis ægteskabet kan
anerkendes efter dansk ret, herunder er gyldigt i det
land, hvor ægteskabet er indgået. Det betyder, at
parterne anses for ægtefæller efter dansk ret med de
rettigheder, det indebærer. Dette kan fx være aktuelt,
hvis man søger om skilsmisse efter dansk ret.
Spørg evt. deltagerne, hvilken betydning de tror, det
har, om man er gift ifølge dansk lov eller ej.

Slide 5
•
•

•

•

•

•
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Der kan være flere fordele ved at være gift ifølge dansk
lov, særligt hvis man har børn. Når man er borgerligt gift
har man:
Fælles forældremyndighed: Når man er gift, får man
automatisk fælles forældremyndighed over sine børn
ved børnenes fødsel. Det betyder, at forældrene
sammen har ansvaret for deres børn, at forældrene
bestemmer lige meget, og at de i fællesskab skal tage
væsentlige beslutninger på børnenes vegne.
Forsørgelsespligt: Når man er gift, har man pligt til at
forsørge hinanden jf. lov om ægtefællers økonomiske
forhold. Den økonomiske støtte, man modtager fra sin
ægtefælle til eget underhold, bliver man imidlertid ikke
beskattet af. Der gælder i øvrigt også særlige regler om
sambeskatning for ægtefæller.
Arveret: Når man er gift, og hvis ikke man har oprettet
et testamente, som bestemmer andet, vil den ene
ægtefælle, hvis parret ikke har børn, automatisk arve alt,
når den anden ægtefælle dør, og man er fritaget fra at
betale arveafgift på 15%. I tilfælde af at parret har børn,
vil den længstlevende ægtefælle arve 50%, mens
barnet/børnene vil arve de resterende 50%.
Formuefællesskab: Når man bliver gift, får man
automatisk formuefællesskab. Det betyder ikke, at man
ejer alle sine ting sammen i ægteskabet, men det
betyder, at man skal dele dem lige i tilfælde af
skilsmisse. Man kan også vælge at lave en ægtepagt om
særeje, enten inden man bliver gift eller senere i løbet af
ægteskabet. Særeje betyder, at formuen ikke skal deles,
når ægteskabet afsluttes.
Fortæl deltagerne, at de kan læse mere om fordele og
rettigheder ved et borgerligt gyldigt ægteskab på side 7
i Ægteskab og skilsmisse i Danmark.
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CASES
Slide 6 – Case 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

Målgruppe: Primært ugifte kvinder (eller mødre til
ugifte kvinder), som har boet i Danmark i længere tid.
Tema: Muslimsk pige har en dansk kæreste, og presses
til at blive gift af familien
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Tara til at gøre?
Hvilken betydning kan det have at gifte sig, hvis man
ikke selv har lyst?
Hvilken betydning tror de, det kan få for Tara, hvis hun
ikke gifter sig?
Er det ok at presse andre til at blive gift, hvis ikke de selv
ønsker det?
Fortæl deltagerne, at det er strafbart at tvinge andre til
at blive gift mod deres vilje. Dette kan medføre
fængselsstraf, og det gælder både for religiøse vielser
og ægteskaber med borgerlig gyldighed.

Slide 7 – Case 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

Målgruppe: Både gifte og ugifte kvinder samt både
nyankommne og personer, som har boet i Danmark i
længere tid
Tema: Et muslimsk par, som skal giftes. Parret bliver viet
ved en imam, men ønsker ikke umiddelbart en dansk
vielse.
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er en holdning/nogle overvejelser,
som de kender?
Spørg fx hvad de vil råde Rana til at gøre?
Hvilken betydning tænker de, at det kan få for Rana, at
ægteskabet ikke har borgerlig gyldighed?
Tænker de, at der er nogle fordele for Rana og hendes
mand ved at blive borgerligt gift?
Hvilken betydning tænker de, at det har, at ægteskabet
ikke har borgerlig gyldighed, hvis Rana en dag ønsker at
blive skilt fra sin mand?
Fortæl deltagerne, at Rana kan blive borgerligt viet på
rådhuset, hvis hun og hendes partner opfylder
betingelserne efter dansk ret. Dette vil give parret en
række juridiske fordele og sikre deres rettigheder i
forbindelse med skilsmisse.

OPLÆG
Slide 8
•
•
•
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I Danmark må alle selv bestemme, om de vil skilles –
uden at give en begrundelse
Kvinder og mænd er juridisk ligestillede i skilsmissen.
Hvis man har opholdstilladelse som familiesammenført
til en ægtefælle, og parret skilles fra hinanden, vil
opholdstilladelsen som udgangspunkt blive inddraget.
Der gælder dog særlige muligheder for at bevare en
opholdstilladelse, hvis der er personlige forhold, som
gør, at en inddragelse af opholdstilladelsen vil være
særligt belastende. Det kan fx være tilfældet, hvis man
har børn, som bor i Danmark. Der gælder også særlige
muligheder for at bevare opholdstilladelse, hvis man har
været udsat for vold. Det er en betingelse, at der er tale
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•

•

•

om vold af enten fysisk eller psykisk karakter, og volden
skal kunne dokumenteres. Desuden skal man kunne
godtgøre, at skilsmissen skyldes volden.
Der er dog ingen garanti for, at der kan opnås
opholdstilladelse, selvom man har børn, som bor i
Danmark, og selvom det kan bevises, at der var vold i
ægteskabet, og at volden var direkte årsag til
skilsmissen.
Vær opmærksom på, at opholdstilladelse er noget, det
fylder meget hos mange deltagere i målgruppen. Det er
derfor vigtigt, at du som underviser holder styringen i
samtalen, så det ikke bliver en diskussion om den
enkeltes opholdstilladelse, henvis i stedet til juridisk
rådgivning.
Man kan få rådgivning om muligheder for fortsat
ophold i Danmark efter en skilsmisse hos Lev Uden
Volds juridiske rådgivning. Fortæl deltagerne, at de kan
læse mere og finde telefonnummeret på Lev Uden
Volds juridiske rådgivning på side 13 i Ægteskab og
skilsmisse i Danmark.

Slide 9
•

•

•

•

•
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For at blive skilt eller separeret, skal man udfylde og
sende en ansøgning til Familieretshuset. Ansøgningen
skal ske digitalt. Hvis man ikke selv har mulighed for at
betjene sig på nettet, kan man få hjælp i kommunens
borgerservice eller på biblioteket.
Hvis der er enighed omkring skilsmissen, kan parret
søge om direkte skilsmisse uden først at være
separerede. Hvis parret har fælles børn under 18 år,
kræves det dog stadig, at de gennemgår en
refleksionsperiode på 3 måneder, hvor man
gennemfører et digitalt forløb (SES) samt bekræfter
ansøgningen inden 4 måneder.
Hvis kun den ene ægtefælle ønsker skilsmisse, skal man
først igennem en separationsperiode på 6 måneder. I
denne periode må man ikke bo sammen, og man arver
ikke længere efter hinanden. Man kan ikke gifte sig
med andre i separationsperioden. Når
separationsperioden er slut, kan man få endelig
skilsmisse, uanset om man er enige eller ej. Man skal
søge om skilsmisse. Det er ikke noget, der sker
automatisk, når man har været separeret i en periode.
Fortæl deltagerne, at hvis de har spørgsmål i forhold til
separation og skilsmisse, kan de ringe til
Familieretshuset på tlf. 72 56 70 00, eller finde mere
information på www.familieretshuset.dk. Her kan man
også ansøge om skilsmisse. Link og telefonnummeret
findes også på side 12 i Ægteskab og skilsmisse i
Danmark.
I nogle tilfælde kan man få en øjeblikkelig skilsmisse,
hvor man ikke først skal være separeret i et halvt år, og
hvor der ikke er krav om en refleksionsperiode på 3
måneder, uanset om man er enige eller ej (se næste
slide).
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Slide 10
•
•
•

Gennemgå kriterierne for øjeblikkelig skilsmisse
Forklar, at vold også gælder psykisk vold og seksuelle
overgreb.
Fortæl deltagerne, at man kan søge hjælp, hvis man er
udsat for vold, eller er i tvivl om man er, ved at ringe til
den nationale hotline. Telefonnummeret findes også på
side 13 i Ægteskab og skilsmisse i Danmark.

Slide 11
•

•

•
•

•

Formuefællesskabet ophører, når man bliver skilt. Det
vil sige, at begge ægtefællers formue som
udgangspunkt deles lige mellem ægtefællerne ved
skilsmisse, medmindre der f.eks. er lavet en ægtpagt
om særeje. Særeje betyder, at formuen ikke skal deles,
når ægteskabet afsluttes, og man kan lave en ægtepagt
om særeje, enten inden man bliver gift eller senere i
løbet af ægteskabet.
En deling foregår ved, at hver ægtefælle beregner sin
formue uden den del, der evt. er omfattet af ægtepagt
om særeje. Det gør man ved, at man sætter beløb på,
hvor meget man ejer, og hvor meget man skylder væk.
Når det er sket, trækkes gælden fra formuen, og
fordelingen sker på denne måde:
Hvis begge ægtefæller ejer mere, end de skylder væk
(mere formue end gæld), deles deres formue, så hver
ægtefælle får lige meget.
Hvis den ene ægtefælle skylder mere væk, end
vedkommende ejer (mere gæld end formue), deles
denne ægtefælles formue ikke. Det er kun den anden
ægtefælles formue, der (hvis den er positiv) deles lige
mellem ægtefællerne.
Hvis begge ægtefæller skylder mere væk, end de ejer
(mere gæld end formue), deles deres formuer ikke.

EKSEMPEL
Slide 12
•
•
•
•

A har 250.000 på sin opsparing og 100.000 i gæld
B har 175.000 på sin opsparing og 55.000 i gæld.
Det vil sige, at når A har betalt sin gæld, har hun kun
150.000 tilbage, og når B har betalt sin gæld, har han
kun 120.000 tilbage.
De har altså 270.000 i alt og ender med at få 135.000
hver.

OPLÆG
Slide 13
•

•

•
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Når et ægtepar går fra hinanden, har man fortsat fælles
forældremyndighed. Selv om man ikke længere er gift,
skal man som forældre stadig samarbejde om ens børn
og blive enige om væsentlige beslutninger om
børnenes liv.
Familieretshuset har forskellige tilbud til forældre, der
er uenige om fx forældremyndighed, bopæl eller
samvær med barnet, ligesom der også findes tilbud til
støtte af barnet.
Derudover findes der også forskellige foreninger, hvor
man kan søge rådgivning i forbindelse med skilsmisse
fx Børns Vilkårs forældretelefon eller Mødrehjælpen. Når
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•

•

•

man går fra hinanden, skal man beslutte, hvor barnet
skal bo, og hvor meget barnet skal se den anden
forælder. Hvis man er enige, kan man aftale, at barnet
skal have delt bopæl.
Forældre har pligt til at forsørge deres børn, uanset om
de bor sammen med barnet eller ej. Hvis man ikke selv
kan aftale nærmere om forsørgelsen af barnet, kan den
forælder, som barnet bor hos, søge Familieretshuset om
et børnebidrag fra den anden forælder. Beløbet
afhænger af den betalende forælders indkomst.
Foruden børnebidraget fra barnets anden forælder,
findes der også en række tilskud fra det offentlige, som
gør det nemmere for enlige forsørgere at kunne
forsørge deres børn. Fx kan der søges børnetilskud, hvis
man er enlig og bor sammen ens barn, og afhængigt af
ens indkomst, kan man måske få økonomisk
fripladstilskud til barnets daginstitution. På borger.dk
findes en guide "Når I går fra hinanden", hvor man kan
læse mere om de forskellige tilskud, man kan søge, og
hvor man kan søge dem.
Fortæl deltagerne, at hvis de ikke kan blive enige i
forhold til forældremyndighed, bopæl, samvær eller
børnebidrag i forbindelse med skilsmisse, kan de ringe
til Familieretshuset på tlf. 72 56 70 00 eller finde mere
information på www.familieretshuset.dk.
Telefonnummeret findes også på side 14 i Ægteskab og
skilsmisse i Danmark.

Slide 14
•
•

•

Nogle kvinder oplever alvorlige udfordringer og
konflikter, når de har indgået et religiøst ægteskab
uden borgelig gyldighed, som de ønsker at bryde ud af.
Der findes mange forskellige praksisser i forskellige
etniske miljøer, når det kommer til ”religiøse
skilsmisser”. Fx oplever nogle kvinder udfordringer med
at få skilsmissen anerkendt af deres mand, familie
og/eller omgangskreds, fordi den religiøse
ægteskabskontrakt ofte ikke giver kvinden lige adgang
til skilsmisse.
Spørg evt. deltagerne, om det er en problematik, de
kender til. Spørg gerne deltagerne ind til deres
oplevelser.

Slide 15
•

•

•
•
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Der findes i det danske retssystem ikke retningslinjer for
religiøse skilsmisser, og det kan derfor være rigtig svært
at vide, hvad man skal gøre, og hvor man skal gå hen,
hvis man ønsker en religiøs skilsmisse.
Det er derfor vigtigt at forstå, at disse ægteskaber ikke
har borgerlig gyldighed og derfor heller ikke har
betydning for ens rettigheder ifølge dansk ret. Hvis ikke
ægteskabet har borgerlig gyldighed, vil man have
juridisk status som ugift, og man er i sin gode ret til at
gifte sig igen, hvis man ønsker det, uanset hvad ens eksmand, familie og/eller omgangskreds måtte mene om
det.
Anerkend, at det er en svær situation.
Fortæl, at det bedste, man kan gøre, er at mobilisere og
søge støtte i sit eget netværk, og få dem til at støtte en i
situationen.

LILLA KURSUS

•

•
•

Fortæl, at det kan være nemmere, hvis kvinden i den
religiøse ægteskabskontrakt har fået indført, at hun skal
have ret til skilsmisse. Dette kan man også få skrevet
ind efterfølgende.
Fortæl, at det er vigtigt at sikre sig, at man også bliver
gift ifølge dansk ret for at sikre sine rettigheder i
forbindelse med skilsmissen.
Fortæl deltagerne, at de kan søge hjælp hos RED
Rådgivnings hotline, hvis de har problemer, eller gerne
vil vide mere om deres muligheder. Telefonnummeret
findes også på side 9 i Ægteskab og skilsmisse i
Danmark.

EKSEMPLER
Slide 16
•
•

•

Fortæl om eksemplet på sliden.
I dette eksempel lærer Amira sin datter Sana, at det er
vigtigt at få indført i den religiøse ægteskabskontrakt, at
kvinden skal have samme ret til religiøs skilsmisse.
Dette er vigtigt for Amira, fordi hun selv har oplevet
problemer med at blive skilt, fordi det ikke fremgik af
den religiøse ægteskabskontrakt, at hun havde ret til
religiøs skilsmisse.
Fortæl, at det oftest ikke fremgår af muslimske kvinders
religiøse ægteskabskontrakt, at kvinden skal have lige
adgang til skilsmisse. Men at kvinden kan bede om at få
det tilføjet enten inden, de gifter sig, eller efter.

Slide 17
•
•

•
•
•

Fortæl om eksemplet på sliden.
I dette eksempel oplever Saliha det ikke som et
problem at blive skilt, da hun anser hendes religiøse
ægteskab som ophævet, da hun får en skilsmisse ved
Familieretshuset.
Dette eksempel afspejler, hvordan religiøse praksisser
kan spille sammen med dansk ret i relation til
skilsmisse.
Spørg deltagerne, om de kender til lignende eksempler.
Fortæl deltagerne, at du nu vil præsentere dem for
nogle andre historier, som I kan drøfte i fællesskab.

CASES
Slide 18 – case 3
•
•
•
•
•
•
•
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Målgruppe: Primært personer, som er gift, både
nyankommne og personer, som har boet i Danmark i
længere tid
Tema: Imam vil ikke hjælpe med skilsmisse
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Maria til at gøre?
Hvordan tænker de, at Maria kan opnå status som skilt
hos hendes eks-mand og deres familier?
Tænker de, at det har en betydning, om Maria er
borgerligt gift eller ej?
Fortæl at Maria ifølge dansk ret kan blive skilt fra
manden uden mandens og familiernes accept, og hun
behøver heller ikke at angive nogen årsag til
skilsmissen.

LILLA KURSUS

•

Fortæl, at Maria kan forsøge at søge opbakning til
skilsmissen i hendes familie og netværk for at få den
religiøse skilsmisse anerkendt.

Slide 19 – case 4
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Målgruppe: Primært deltagere, som er blevet
familiesammenført med deres mand
Tema: Vil ikke skilles af frygt for at miste
opholdstilladelsen
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Nadia til at gøre?
Har det en betydning, om Nadia og hendes mand har
børn eller ej?
Fortæl deltagerne, at der gælder særlige muligheder for
at bevare en opholdstilladelse, hvis der er personlige
forhold, som gør, at en inddragelse af opholdstilladelsen
vil være særligt belastende. Det kan fx være tilfældet,
hvis man har børn, som bor i Danmark. Der gælder også
særlige muligheder for at bevare opholdstilladelse, hvis
man har været udsat for vold. Det er en betingelse, at
der er tale om vold af enten fysisk eller psykisk karakter,
og volden skal kunne dokumenteres. Desuden skal man
kunne godtgøre, at skilsmissen skyldes volden.
Der er dog ingen garanti for, at der kan opnås
opholdstilladelse, selvom man har børn, som bor i
Danmark, og selvom det kan bevises, at der var vold i
ægteskabet, og at volden var direkte årsag til
skilsmissen.
Vær opmærksom på, at opholdstilladelse er noget, det
fylder meget hos mange deltagere i målgruppen. Det er
derfor vigtigt, at du som underviser holder styringen i
samtalen, så det ikke bliver en diskussion om den
enkeltes opholdstilladelse, henvis i stedet til juridisk
rådgivning.
Man kan få rådgivning om muligheder for fortsat
ophold i Danmark efter en skilsmisse hos Lev Uden
Volds juridiske rådgivning. Fortæl deltagerne, at de kan
læse mere og finde telefonnummeret på Lev Uden
Volds juridiske rådgivning på side 13 i Ægteskab og
skilsmisse i Danmark.

Slide 20: Case 5
•
•
•
•
•
•
•
•

12

Målgruppe: Primært gifte kvinder, som har boet i
Danmark i længere tid
Tema: Haltende ægteskaber
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Nour til at gøre?
Hvad tror de, at Nour kan gøre for at opnå status som
skilt hos omgangskredsen?
Hvilken betydning tror de, det har, hvis Nour engang
gerne vil gifte sig igen?
Fortæl at Nour ikke er gift ifølge dansk ret og derfor
godt vil kunne gifte sig igen – uanset hvad andre i
hendes omgangskreds siger.
Fortæl at Nour kan forsøge at søge opbakning til
skilsmissen i hendes familie og netværk for at få
skilsmissen anerkendt af hendes omgangskreds.

LILLA KURSUS

Slide 21: Case 6
•
•
•
•
•
•
•
•

Målgruppe: Primært kvinder, som ikke er borgerligt gift,
eller som overvejer at indgå et religiøst ægteskab uden
borgerlig gyldighed.
Tema: Flerkoneri
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Nada til at gøre?
Hvad tror de, at Nada kan gøre for at opnå status som
skilt hos omgangskredsen?
Hvilken betydning tror de, det har, hvis Nada engang
gerne vil gifte sig igen?
Fortæl, at Nada ikke er gift ifølge dansk ret og derfor
godt vil kunne gifte sig igen – uanset hvad andre i
hendes omgangskreds siger.
Fortæl at Nada kan forsøge at søge opbakning til
skilsmissen i hendes familie og netværk for at få den
religiøse skilsmisse anerkendt.

Slide 22: Case 7
•
•
•
•
•
•

Målgruppe: Særligt kvinder, som er i målgruppen for at
blive gift med én fra hjemlandet/udlandet.
Tema: Skilsmisse fra pakistansk ægteskab i Danmark
Læs eller fortæl deltagerne om casen og spørg evt.
deltagerne, om det er et problem, de kender noget til?
Spørg fx hvad vil de råde Rosa til at gøre?
Kan Rosa blive skilt i Danmark?
Fortæl at hvis Rosas mand bor i Danmark, kan Rosa hvis ægteskabet kan anerkendes efter dansk ret - søge
om skilsmisse efter dansk ret og få den bevilliget efter
en separationsperiode på ca. 6 måneder uden at skulle
forklare sig overhovedet. Hvis Rosas ægtemand ikke bor
i Danmark, kan Rosa først søge om skilsmisse, når hun
har boet her i 2 år.

AFRUNDING
Slide 23
•
•

•
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Bed deltagerne om at deltage i evalueringen
Tilskynd deltagerne til at gå hjem og læse mere om det,
I har talt om. De kan også finde oplysninger om, hvem
de kan ringe til, hvis de har brug for hjælp, rådgivning
og støtte ift. ægteskab og skilsmisse.
Tak for i dag!

