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TRAUMATISK. Mægling i højkonfliktsager er oftest hverken i barnets eller begge forældres
interesse. - Foto: Kim Nielsen(Arkiv)
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Politikerne er lige nu ved at foretage en række velmente lovindgreb på
skilsmisseområdet.

Indgreb med obligatorisk konfliktmægling og sikring af kontakt med begge
forældre. Indgreb, der desværre ikke vil ændre noget for de børn, der er
fanget i en højkonfliktsituation på grund af vold og overgreb.

For at forebygge en endnu større katastrofe end den, disse børn og forældre
står i nu, vil jeg gerne dele nogle af de fortællinger, jeg møder i netværket for
voldsramte mødre, samt viderebringe viden fra amerikanske, australske og
nordiske universiteter om højkonfliktskilsmisser:

1) En normal skilsmisse er ’fredelig’. Uanset årsagen forsøger begge forældre
at minimere skaden på børnene ved at samarbejde. Disse familier kan derfor
drage fordel af konfliktmægling. I en højkonfliktskilsmisse er samarbejde ikke
muligt, fordi kun én af forældrene har fokus på børnene.

Tvungen konfliktmægling er spild af ressourcer i højkonfliktsager, fordi
samtaleteknik er beregnet på fastlåste problemer mellem to ligeværdige og
fornuftige mennesker, mens baggrunden for de fleste højkonfliktsager er
uforenelige modsætninger, der kræver forandring af en eller begge parter.

Vilkåret i højkonfliktsager er næsten altid den ulige relation mellem offer og
gernings-/voldsmand. Systemet kan ikke ved hjælp af samtale skabe
ligeværdighed i en ulige relation. Et offer, som tvinges til konfliktløsning med
sin gerningsmand, uden at der forud er skabt forsoning, og uden at
gerningsmanden kan dokumentere oprigtig anger og ændret handlemønster,
retraumatiseres og risikerer at miste sin omsorgsevne. Kun gerningsmanden
er oprigtigt interesseret i konfliktløsning, da han eller hun derved får en
lejlighed til at konfrontere og ydmyge offeret.

Eksempel FRA netværket for voldsramte mødre:

Konfliktmæglingen var rent spil for galleriet. Min eks løj. Jeg deltog kun for
at vise samarbejdsvilje for ikke at miste barnet. Forud for
konfliktmæglingen havde min eks opsøgt min arbejdsplads og fortalt min
arbejdsgiver, at jeg øvede vold mod barnet. Det slog klik for mig. Jeg smed
min taske i hovedet på ham og brød sammen. Bagefter ringede min eks, som
er boksetræner, til politiet og meldte mig for vold. Politiet sendte mig på
krisecenter, hvor jeg tilbragte natten, fordi jeg var stærkt selvmordstruet
efter mødet med min eks. Konfliktmægleren foreslog bare et nyt møde, hvor
vi skulle lægge konflikterne bag os og se fremad.

2) For at samarbejde og løse konflikter må parterne have et fælles ståsted.
Typisk vil forældrene være enige om at gøre det bedste for deres børn. Dette
er muligt, fordi de forud for skilsmissen har haft et godt samarbejde om
børnene. Men i højkonfliktskilsmisser er den ene forælder kompromisløs og
ude af stand til at se børnenes tarv. Og sådan har det også været i forholdet –
mange konfliktfyldte skilsmisser er begrundet i den ene forælders psykiske,
fysiske eller seksuelle vold mod børnene. Derfor opnås mægling aldrig,
medmindre den empatiske forælder giver sig for at møde den uegnede
forælders behov.

Jeg sagde ja til en deleordning for at få ro. Overfaldene og forfølgelsen
bliver ved, og jeg har svigtet mit barn.
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Inden I foretager justeringer eller
lovændringer, vil vi bede jer
undersøge baggrunden for
højkonfliktsagerne

Da min eks sagde, at han ville
opdrage vores barn til at forstå, at
verden er ond, og han er god, og
at han brugte samværene til at
undervise vores 10 måneder
gamle datter i nazisme, så jeg hen
på konfliktmægleren for at se, om hun noterede. Det gjorde hun. Bagefter
bad jeg om en udtalelse til brug i retten. Hun sagde, at hun havde noteret, at
vi begge var meget optaget af opdragelsen af vores barn, og at hun gerne
ville hjælpe mig til en forståelse af, at fars opdragelsesstil er anderledes end
min, men at børn har brug for begge deres forældre.

Psykologen i statsforvaltningen fortalte, at børn ikke kan tåle 7-7-ordning
som nyfødte, sådan som far har foreslået. Hun foreslog i stedet
overnatningssamvær, når barnet var 9 måneder. Jeg boede på krisecenter,
efter at han havde kastet mig ned ad trappen under graviditeten. Jeg brød
fuldkommen sammen. Da vores søn var 1½ år gammel, kom han hjem fra
samvær med kraniebrud og er nu livsvarigt skadet. Så blev samværene
stoppet. Men far blev ikke dømt, for han sagde, at det var et uheld. Samme
trappe ...

Forud for højkonfliktskilsmisserne ligger altid en historie om psykisk og
eventuelt fysisk vold. En historie om kontrol og dominans. En historie om to
mennesker, som aldrig har været i et ligeværdigt forhold, fordi der er tale om
en voldsudøver og et offer. Og offeret forsøger nu at beskytte det fælles barn
imod de ødelæggelser, som han eller hun selv har været udsat for.

Den beskyttende forælder er oppe imod et system, som antager, at anklager
om vold er løgn (chikane), medmindre de er politianmeldt. Det betyder, at de
(90-95 procent) voldsramte kvinder, som aldrig går til politiet, højst
sandsynligt vil blive anset som utroværdige og chikanerende, når de fortæller
om den vold, der er foregået i familien.

LÆS OGSÅ Maria var i Statsforvaltningen: »Det føltes som at råbe ud i
intetheden«

Det samme system antager ligeledes, at mødrene (som oftest, men
indimellem også faderen) ’trækker incestkortet’, når de fortæller om deres
bekymring for overgreb.

Det vil sige, at de færreste forældre, som politianmelder på vegne af deres
børn, bliver troet, selv om det antages, at falske anklager er ekstremt sjældne
(kilde: Juliane Marie-centret for incest på Rigshospitalet). Langt hyppigere
må forældrene leve med usikkerheden, fordi sagerne falder på manglende
bevis. Barnet sendes herefter tilbage til samværsforælderen. Den beskyttende
forælder trues med bøder, fængsel og tab af barnets bopæl, hvis ikke børnene
udleveres på trods af gråd, angst og fortsatte reaktioner efter samvær.

Det er dybt traumatiserende at udlevere sit barn til en person, som har begået
vold, hvad enten barnet har overværet volden eller selv fysisk har mærket den.
Det er om muligt værre at udlevere et lille menneske til en potentiel krænker.

I forældrenetværket for voldsramte kvinder er alle forældre hårdt ramt af
posttraumatisk stress i forbindelse med afleveringen af barnet, og flere har
været på psykiatrisk skadestue på grund af traumatiseringen ved at aflevere et

http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2282349/maria-var-i-statsforvaltningen-det-foeltes-som-at-raabe-ud-i-intetheden/
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skrigende barn trods deres instinkter om, at barnet skulle beskyttes. Her er
nogle generelle problemstillinger hos de ca. 600 mødre, hvis historier jeg
igennem årene har fået kendskab til. Disse mødre har på Christiansborg fået
bl.a. følgende beklagende svar:

»Vi har prioriteret en signallov om, at far skal mere på banen. Vi beklager, at
det går ud over jer og jeres børn« (Louise Schack Elholm, Venstre, ved
Mødrerådets foretræde for Socialudvalget i 2011).

Nu er der så besluttet en dejlig 10/4-ordning på trods af 8 måneders
behandling på Rigshospitalets center for seksuelle overgreb, for overgreb på
min datter (8 år) begået af far.

Min datter har gået i kommunalt betalt legeterapi siden 2010 – og får
fortsat hjælp i forhold til overgrebene. Men politiet har ikke kunnet løfte
bevisbyrden – blodsprængninger i den bløde del af ganen efter samvær var
ikke nok! Anbragte som sidste udvej min datter uden for hjemmet, da
statsforvaltningen ikke ville stoppe samværene, selv om kommunen havde
politianmeldt. Efter at min datter blev anbragt, besluttede et enigt børne-
unge-udvalg og Ankestyrelsen at stoppe samværet. Min datter kom i trivsel
under samværsstop. Men da hun fik det bedre, genoptog man samværet og
fjernede siden overvågningen. Nu er hun i mistrivsel og fortæller om
overgreb igen. Samværet er atter stoppet. Når hun får det bedre, skal hun se
sin far igen. Kommunen siger, at sådan fortsætter det, indtil hun bliver
gammel nok til selv at vælge sin far fra. Jeg er ved at gå i stykker indeni
over ikke at kunne beskytte hende.

Myndighederne siger ’vores barn’. Jeg ser ikke en far, men et monster, som
har forfulgt os i mere end 8 år. Et liv under jorden, skadestuerapporter,
krisecentererklæringer og en psykologerklæring på, at far har narcissistiske
træk, er ikke nok til, at statsforvaltningen stopper samværet og giver os ro. I
stedet er han nu begyndt at skrive slimede beskeder til statsforvaltningen
med bekymring over min manglende samarbejdsevne. Jeg er så frustreret
og magter ikke mere ... Jeg overvejer, om jeg skal give ham vores barn for at
få ro. Er jeg verdens værste mor lige nu?

Den børnesagkyndige observerede, at min datter lavede i bukserne og
ridsede i sig selv, da hun var på et overvåget besøg hos far. Alligevel
underkender psykologen en udtalelse om overgreb fra et anerkendt
forskningscenter. Jeg selv blev beskrevet som modvillig, fordi jeg ikke ville
samarbejde med en pædofil, og hun foreslog derfor bopæl overført til far.
Sådan mistede jeg min 6-årige datter!

Jeg ville ønske, at nogen ville se mit spædbarn før og efter samvær. At nogen
ville stå med et skjult kamera og filme far, som kommer løbende ud til mig
med vilde øjne, river barnet ud af armene på mig og kaster hende op i luften,
så den lille nakke er ved at knække. Den første gang stod han og
masturberede med hende på armen, mens jeg gik ud til min bil ...
Virkeligheden er så vanvittig, at jeg aldrig vil blive troet på!

Jeg er taget på krisecenter nu. Det er både en lettelse og samtidig kilden til et
ustyrligt raseri fra den mand, der for 2.gang har smadret vores hjem! Han
forsøgte i mandags at opsøge vores søn på skolen og senere hos hans bedste
legekammerat. Sært – at han med den ene hånd kæmper for rettigheder som
engageret medlem af Foreningen Far, mens han med den anden truer
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børnene og mig på livet. Jeg håber, at retten når frem til sammen
konklusion, at børnene er brikker i en syg mands spil, så at de slipper for at
se ham!

Som det fremgår af ovenstående anonymiserede citater fra netværket, er der
på ingen måde tale om normale familiefædre, der er involveret i disse
højkonfliktsager.

LÆS OGSÅ Sagsbehandlere: Vi har ikke en krystalkugle, som kan vise
sandheden i skilsmissesager

Foreningen Far burde måske ses efter i sømmene. Det kan undre, at
politikerne lægger så stor vægt på holdningerne i en forening, som ikke
screener sine medlemmer for voldsdomme eller for misbrug.

Foreningen Far ser ikke på, om de klienter, de hjælper, har haft konfliktfyldte
skilsmisser ved tidligere samlivsbrud. Kendetegnende for de fleste af disse
’højkonfliktforældre’ er nemlig, at de ikke kan enes med nogen af deres
ekspartnere. Mens de empatiske forældre med særbørn oftest ikke har
samarbejdsproblemer med den anden forælder.

Lytter man grundigt til Foreningen Far, kunne man forledes til at tro, at alle
foreningsmedlemmernes ekspartnere er psykisk syge og kommer med ’falske
anklager’ om vold og psykopati, fordi de har et ’paranoidt verdensbillede’ og
er forhippet på at ’forældrefremmedgøre’. Alligevel mener Foreningen Far, at
konfliktmægling kan løse alle problemerne. Hvordan er dette muligt, når
mødrene – ifølge fædrene selv – er indlæggelsesmodne og har
vrangforestillinger?

Her i Danmark betragter vi Foreningen Far som en seriøs, uvildig
interesseorganisation. Men Foreningen Far er bare ekspartnerne til bl.a.
netværket af voldsramte mødre!

I både USA og Australien har stikprøver vist, at i 90 procent af alle
børnesager, som indbringes for retten, opfylder en af forældrene kriterierne
for patologisk narcissisme (på ICD-10 ’paranoide personlighedstræk’) eller
svær borderline. Den anden forælder var i disse undersøgelser normal, men
led af angst eller posttraumatisk stress.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet, ’Med barnet som gidsel – stalking
af mødre’, viser samme tankevækkende resultater. Samme undersøgelse viser,
at samtlige skilsmissebørn i undersøgelsens højkonfliktsager udsættes for
psykisk vold under samvær, og at børnene i gennemsnit tilbringer en tredjedel
af deres barndom med samvær med fædre med psykopatiske træk. En
femtedel af børnene tvinges til samvær, selv om de fortæller om incest.

LÆS OGSÅ Foreningen Far: Det betaler sig at lyve i Statsforvaltningen

De samfundsmæssige omkostninger er store:

Mange kommuner betaler psykologhjælp, for at beskyttende forældre og børn
kan holde til det samvær, som statsforvaltningen har fastsat. I 2001
protesterede statsforvaltningerne selv mod, at for mange uegnede forældre fik
samvær. Børns Vilkår beskrev problemerne i bogen ’Samværsklemmen’ i
2003. FN har påpeget, at serviceloven om beskyttelse af børn er i modstrid
med forældreansvarslovens krav om samvær. Og danske kommuner har
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Del artiklen: http://pol.dk/2331072

Maria Hansen 15. jul

Lars Jensen 03. jul

Nanna Gersov 03. jul

38 KOMMENTARER Kommentér

At læse om overgreb på børn rammer mig. Det sætter sig som en uro i
kroppen og et ønske om at forandre, så børn ikke længere skal udleveres til en
forælder der begår overgreb. 
Hvis der har været vold mod den ene part i et forhold, er barnet også ramt af
volden. Derfor bør enhver henvendelse omkring dette tages alvorligt og blive
undersøgt grundigt. Det samme bør være tilfældet ved mistanke om andre
overgreb.
Det undrer mig at Foreningen Far, tilsyneladende er mere optaget af at
tilsmudse kvinderne bag tirsdagens kronik, end at forholde sig til kritikken.
En protest mod overgreb på børn af voldelige, pædofile forældre, ville være
væsentlig mere klædelig. 

Anbefal (1) Klag over indlæg

@ Nanna Gerskov :

Man kan vel udmærket deltage både her i debatten lige så vel som i debatten
på facebook som du nævner, selv om man har hemmelig adresse og stalkes af
en psykopatisk eksmand eller ekskone...

Anbefal (0) Klag over indlæg

påpeget, at statsforvaltningen foretager ti gange færre samværsstop, end
kommunen foretager tvangsfjernelser, selv om man må antage, at der blandt
de forældre, som ikke kan samarbejde, er en ophobning af sociale problemer.

Forhåbentlig tager politikerne personlighedsforstyrrelser og ikke-anmeldt
vold med i deres overvejelser om tvungent samvær og tvungent
forældresamarbejde. Det er vigtigt at slå fast, at når den ene forælder er offer,
og den anden forælder er en aggressor, der har taget barnet som våben, vil det
forværre situationen at skrabe i overfladen med konfliktmægling og
samarbejdstvang. Inden I foretager justeringer eller lovændringer, vil vi bede
jer undersøge baggrunden for højkonfliktsagerne. Vi vil bede om bedre
forældreevneundersøgelser. Og vi vil bede om løbende opfølgning på
børnenes trivsel i familier med og uden samvær.

Manu Sareen sagde engang, at lovgivningen skulle gøres forskningsbaseret. Vi
ønsker netop lovgivning baseret på valid forskning i stedet for nogle få
mediesager. For vi har som samfund ikke råd til flere ødelagte eller dræbte
skilsmissebørn.

Alle udtalelser er anonymiseret, da samtlige kvinder bliver forfulgt og er
bange for at miste børnene eller blive retsforfulgt af faderen pga. injurier.

        

1.261 personer anbefaler dette. Vær den første af vennerne.AnbefalAnbefal DelDel

Sortering: Nyeste øverst 
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Lars Jensen 03. jul

Nanna Gersov 03. jul

Mogens stig Møller 03. jul

Tak til kronikørerne! Det var stærk læsning. Bagefter er man ret rystet over
hvor hård barndommen dog kan være og hvor megen uforstand myndigheder
sommetider udviser, når ikke de forstår alvoren i nogle af de ting, der sker.
Tak til Politiken for at have bragt kronikken og for at give plads til debat heraf
på https://www.facebook.com/politiken, hvor også de, som ikke debatterer
her på politiken.dk, fx fordi de er nødt til at have hemmelig adresse på grund
af eksempelvis stalking, også kan komme til orde. Vi har virkelig brug for, at
ofrene også kommer til orde noget mere af hensyn til en mere balanceret
samfundsdebat.

Anbefal (0) Klag over indlæg

Rikke Nielsen har fuldkommen ret: Børn skal beskyttes- både mod
psykopatiske og voldelige fædre og psykisk syge, lystlyvende, forsmåede og
falsk anmeldende mødre. Kort sagt beskyttes mod dårlige forældre.

Børnene bliver ikke beskyttet med det nuværende system- der sker alt for
mange fejl og vanvittige afgørelser i samværssager Statsforvaltningen, hvor
mange af sagerne først har rundet kommunens socialrådgivere med en
fejlmargen i sagsbehandlingen på 70-80 %. Sager som reelt bør afgøres af en
domstol bliver nu afgjort af socialrådgivere og purunge jurister uden erfaring.

Manu Sareen og hans kolleger løber forhåbentlig ikke fra deres løfter om at
reformere systemet ganske radikalt. Flere tusind børn er allerede unødigt
afskåret fra at have deres ene forælder i deres liv- bare i de seneste fem år!

Anbefal (0) Klag over indlæg

Politiken har indføjet dette øverst i "Højkonfliktskilsmisser er skjult
menneskejagt":

Rettelse: Kroniken rummede i en tidligere version følgende passage: 

'Foreningen Far fortæller selv, at de fleste af fædrene bliver udsat for 'falske
incestanklager'. Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med
antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede
af foreningens medlemmer'. 

Politiken beklager på det kraftigste at have viderebragt det udsagn, der
rummer en både grov og udokumenteret anklage.
_____________________________________________
Men er det usandt, at Foreningen Far fortæller dette? Og hvis de har ret til at
sige, at deres medlemmer udsættes for uberettigede incestanklager, har andre
vel ret til at hævde det modsatte?

Anbefal (0) Klag over indlæg

Hold nu op.
Det er en meget reel problemstilling. At argumentere med, at der også er
kvinder, der opfører sig åndssvagt, er idioti. Selvfølgeligt er der det, men det
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Rikke Nielsen
Rebooting

03. jul

Else Marie Arevad 02. jul

Michael Mortensen 02. jul

kommer ikke dette her ved.
Der er voldelige mænd, og det er ikke kun fysisk men også psykisk vold.
Det grundlæggende problem er, at barnet bliver et våben i den forsmåede
parts krig mod den anden.
Vi har den ide her i landet, at forældre ejer deres børn og at de derfor kan
behandle dem, som de vil.
I Tyskland, hvor man i skilsmissesager først og fremmest tager hensyn til
barnet, vil mange af de situationer ikke få lov til at udvikle sig.
Og for ikke at det nu skal blive den sædvanlige kønsskyttegravskrig, så drejer
det sig først og fremmest om børnenes tarv, og den forælder, der ikke vil
anerkende det, fraskriver sig selv forældremyndigheden. 
I øvrigt er det på ingen måde tilladeligt at terrorisere andre - heller ikke fordi
man har børn sammen.

Anbefal (2) Klag over indlæg

Et svært emne at diskutere, hvor projektion af egne erfaringer og fordomme
får frit spil. Hvis vi et øjeblik glemmer far og mor, og i stedet fokuserer på
barnets tarv, tror jeg emnet er meget nemmere at diskutere.

Så kodeordet her er selvfølgelig "højkonfliktskilsmisse", og hvordan et barn
trives i sådan en relation. Alt min logik og fornuft fortæller mig, at for et barn,
er det at laeve som midtpunkt i en højkonfliktskilsmisse helvede på jorden.
Og det er min dybfølte holdning at det danske samfund svigter disse børn
grusomt og selv fungerer om aktiv part i et overgrebod børnene. 

Børn skal beskyttes mod det overgreb en højkonfliktskilsmisse er, og denne
beskyttelse indebærer fjernelse af de elementer i barnets liv, der giver
anledning til, at det er en højkonfliktskilsmisse. Beskyttelsen af børnene bør
være samfundets vigtigste rollle i en skilsmisse.

Anbefal (2) Klag over indlæg

Hvorfor denne kvinde-mod-mand og vice versa diskussion? Det drejer sig om
barnets tarv, og det er alle forældres forbandede pligt at sætte barnets tarv
over egne behov, hvad enten far og mor er sammen eller skilt, ellers burde de
aldrig få børn. Vi kvinder skal ikke bilde os ind, at vi er et hak bedre end
mændene, vi bruger nok ikke så tit slående argumenter som mændene, men vi
er virkelig gode til at nedgøre dem verbalt, hvis det er det, vi vil, og det er nok
i mange tilfælde det, der driver mændene til at slå.

Anbefal (1) Klag over indlæg

Ufatteligt at Politikken ikke tjekker op på kilderne til denne kronik samt
disses lødighed!!!!

Kronikken stigmatiserer og ligger en større befolkningsgruppe for had.
(Er den slags egentligt lovligt - svar fra politikken ønskes!)

Heldigvis er danske mænd fredelige, derfor kommer der ikke optøjer over
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SE OGSÅ

FAMILIELIV 30. OKT. 2014 KL. 12.27

Kurser skal hjælpe forældre til at blive godt skilt

KRONIKEN 18. SEP. 2014 KL. 00.01

Giv skilsmissefamilier den hjælp, de behøver

FAMILIELIV 17. SEP. 2014 KL. 11.10

Lange ventetider sætter skilsmisser på spidsen

Henrik Rützou 02. jul

denne kronik.

Anbefal (0) Klag over indlæg

@Harald,

Sagen handler ikke om os forældre der godt kan finde ud af at have et rimeligt
forhold til vores børn og ex?er ? M/K.

Den handler om at de damer der har skrevet indlægget plæderer for at en
statsforvaltning skal kunne tilsidesætte et hvert retsligt princip ved at den ene
part blot kan nedlægge en uprøvet og uefterforsket påstand om incest eller
vold mod den anden, der derefter skal tages for pålydende.

Det er det de vil have indskrevet i loven, hvorved de samtidigt ønsker
efterfølgende at fratage modparten muligheden for at indgive en
politianmeldelse for falsk anklage med en straframme på 6 års fængsel.

Uanset hvor ulykkelige disse højkonflikt sager er, må vi stadig sikre
retssikkerheden for begge parter, også selvom det giver nogle andre
udfordringer, det er et grundlæggende princip i en retsstat!

Det er jo lige så ulykkeligt for barnet at miste sin ene forælder pga. den
andens måske falske anklager som at miste en forælder pga. af et meningsløst
dødsfald ? måske værre

Anbefal (0) Klag over indlæg

VIS FLERE

Skriv kommentar

Skriv din kommentar

1000 tegn tilbage
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FAMILIELIV 5. SEP. 2014 KL. 16.01

Folketinget er klar med plan mod chikane i
skilsmissesager

DEBAT 4. SEP. 2014 KL. 11.07

Lærere og pædagoger kan blive et 'helle' for
skilsmissebørn

DEBAT 2. SEP. 2014 KL. 20.15

Fædre er meget mere end ligeglade Tivoli-forældre

FAMILIELIV 2. SEP. 2014 KL. 14.35

Nyt initiativ skal hjælpe skilsmissebørn

KRONIKEN 25. AUG. 2014 KL. 00.01

Forældreansvarsloven nedbryder børn

DEBAT 7. AUG. 2014 KL. 22.11

Mistanker om vold bliver reduceret til
skilsmissekonflikter

DEBAT 25. JUL. 2014 KL. 11.18

Barnets bedste skal altid veje tungest

Debat 

DEBAT 15. NOV. KL. 10.14

Som barn hadede jeg alle jøder - jeg ved
bedre nu
Politikere på både venstre- og højrefløjen falder over hinanden for at tegne

fjendebilleder op, og jeg har nu mistet tilliden til Christiansborg.

DEBATTØRER 15. NOV. KL. 00.01

Derfor er forskere vigtige i
debatten

LEDER 15. NOV. KL. 00.01

Hurra for Meyer og
Løgismose
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KRONIKEN 15. NOV. KL. 00.01

Noget, jeg har fortrudt i Mozambique
»I dag spørger jeg mig selv om, hvordan jeg kunne se til under de overgreb,

som skete på 'min vagt', uden at gribe ind« - en tidligere ulandsarbejder

befrier sig selv for sine nagende tanker.

DEBAT 14. NOV. KL. 23.20

Forsker: Når vi blander os i
debatten, taber vi status

DEBAT 14. NOV. KL. 19.30

Sexologen Jakob Olrik:
Hvorfor har medierne så
travlt med at sygeliggøre
singler?

DEBAT 14. NOV. KL. 15.55

Økonomichef: Sænk momsen og skab
vækst
Hvis momssatsen sænkes fra 25 til 20 procent, stiger forbruget og væksten.

DEBATTØRER 14. NOV. KL. 15.47 DEBAT 14. NOV. KL. 10.59
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SUNDHED 15. NOV. KL. 12.02

»Lige pludselig skulle jeg
forholde mig til, at jeg nu var
mor til et dødt barn«
Helle gik igennem sit livs mareridt og fødte sin døde søn på Rigshospitalet.

Læs også: Dødfødsler tackles vidt forskelligt
Rigshospitalet: Vi hjælper, så godt vi kan

FODBOLD 15. NOV. KL. 11.43

Kaptajnen er vred: Intern uro hos
selvfede serbere efter dansk pragtsejr
Efter dansk 3-1-sejr har serberne stort set kastet håndklædet i ringen.

Fakta: Sådan fortsætter EM-kvalifikationen
KARAKTERBOG:  Backen med blikket og Bendtner løber med roserne FODBOLDREDAKTØREN:
Spillerne gav alt og lod støvlerne tale for deres træner SÅDAN ER DET BARE:  Bendtner scorer jo
altid efter seks målløse kampe RE-LIVE:  Danmark sætter fut i EM-håbet

INTERNATIONALT 15. NOV. KL. 11.08

G20-lande vil udrydde ebola men
indtil videre uden flere penge
Ebola-epidemien skal »udryddes« siger medlemslandene i G20.

Læs også: Nye behandlings-
former skal stoppe ebola-
epidemi
Læger uden Grænser vil lave forsøg med tre nye
behandlingsformer og sætte en stopper for ebola.

VIDEN 15. NOV. KL. 09.44

Flade batterier får Philae til at
falde i søvn langt ude i rummet
Landingsmodulet står stille, og der er ikke nok sollys til at genoplade batterierne.

Læs også: Forskere overvejer nødhop for at redde Philaes
batterier

Forsiden lige nu 

Pelle Dragsted: Hvem
betalte for din vuggestue og
børnehave, Søren Pape?

Professor: Læger bør nægte
rituel omskæring
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DEBAT 15. NOV. KL. 10.14

Özlem Cekic: Som barn
hadede jeg alle jøder - jeg
ved bedre nu
Politikere på både venstre- og højrefløjen falder over hinanden for at tegne
fjendebilleder op, og jeg har nu mistet tilliden til Christiansborg.
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FILM & TV 15. NOV. KL. 10.31

Er ormehuller
genvejen til
tidsrejser?
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Tegneserie udtrykker
ensomheden med
enkle humoristiske
streger



Trøje til ham
Varm, klassisk og anvendelig
striktrøje til ham. Trøjen er
med rund hals, og er lavet i en
fin garnkvalitet af marinould .
Den er produceret i Italien, og
bag mærket Room No. 101
står Klaus Samsø.

Halstørklæde
Morderne og trendy tørklæde,
med et smukt leopard
mønster i de flotte klassiske
farver, sort, mørkegrå og
lysegrå. Tørklædet er stort og
fyldigt, og passer perfekt til
de kolde tider.

Kedel til slow-kaffe
Dette sæt består af en glas
kande med dertil hørende
rustfri stål filter og
målebæger, så du kan lave
din kaffe slow coffee style.

Little Red Riding Hood
Her er et rigtigt eventyr.
Rødhætte og ulven. Vi
genkender straks
hovedfigurerne, men leder
forgæves efter skoven,
bedstemors hus og jægeren,
der skal komme og redde
både Rødhætte og
bedstemor.

Vinder af Guldbrikken 201…
Vinder af Guldbrikken 2014 -
Årets Børnespil

Pluspris 549 kr.
Alm. pris 699 kr.

Køb 

Pluspris 279 kr.
Alm. pris 349 kr.

Køb 

Pluspris 299 kr.
Alm. pris 399 kr.

Køb 

Pluspris 140 kr.
Alm. pris 165 kr.

Køb 

Pluspris 110 kr.
Alm. pris 140 kr.
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