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FAKTAARK 

 

 

 

 

 

Nye initiativer om ophævelse af religiøse ægteskaber 

 

Nogle muslimske kvinder oplever, at en skilsmisse efter dansk ret ikke bliver aner-

kendt af tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet, fordi kvinden tillige er viet 

efter religiøse regler og ikke kan blive løst fra den religiøse kontrakt. Kvinden bli-

ver derfor betragtet som gift og udsat for negativ social kontrol og psykisk pres, 

ligesom kvinden ikke vil kunne indgå et religiøst ægteskab med en ny partner, 

uanset at skilsmissen har retsvirkning efter ægteskabsloven og kvinden dermed 

juridisk er ugift. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil nu afsætte 3 mio. kr. til en ny indsats, 

der omfatter: 

 

1) Ny undersøgelse om opløsning af religiøse ægteskaber. UIM vil igangsætte 

en ny undersøgelse, der belyser, hvorvidt der er sket en ændring i praksis 

blandt muslimske miljøer, hvorvidt muslimske kvinder har kendskab til deres 

rettigheder, og hvor de kan søge hjælp, samt hvilken rolle kommunerne og 

andre myndigheder spiller i disse sager mv.  Der afsættes 1 mio.kr. til under-

søgelsen. 

 

2) Opkvalificerende kurser til kommunalt ansatte om religiøse ægteskaber og 

skilsmisse. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tilby-

der kurser til kommunale medarbejdere, hvor de også oplyser om religiøse vi-

elser uden borgerlig gyldighed. Denne uddannelsesindsats skal styrkes med et 

nyt kursus særligt målrettet problemstillingen. Der skal bl.a. være fokus på, 

hvordan man som kommunal medarbejder konkret kan gøre op med berø-

ringsangsten og rådgive om manglende anerkendelse af religiøse skilsmisser, 

dansk lovgivning, og grænsesætning ift. kulturkonflikter, herunder at kulturel-

le skikke aldrig må blive en hindring for varetagelsen af individets integritet og 

sikkerhed.   

 

3) Rettighedskampagner. I forlængelse af rettighedskampagnen Ret til ligestil-

ling, der skal modvirke negativ social kontrol og fremme ligestilling og integra-

tion i Danmark, vil SIRI i samarbejde med relevante organisationer iværksætte 

en særskilt kampagne om rettigheder i forhold til indgåelse og opløsning af 

ægteskaber efter dansk ret.  

 


