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Skilsmissers følelsesunivers Britta Ortiz Hent PDF Flere tusinde mennesker bliver hvert år skilt i Danmark, og
når skilsmisser bliver fremstillet i medierne, bliver det ofte omtalt negativt, hvis antallet af skilsmisser stiger.

Disse fremstillinger stemmer ikke særlig godt overens med de erfaringer, Britta Ortiz har fra sit daglige
arbejde, og derfor skildrer hun i denne bog en række almindelige kvinders oplevelse af deres skilsmisse.

22 kvinder har Britta Ortiz interviewet, og deres historier er ikke bare en fortælling om deres skilsmisse.
Britta Ortiz giver også ud fra et eksistentielt psykologisk perspektiv et bud på, hvorfor kvinderne

følelsesmæssigt oplever deres skilsmisse, som de gør. For at forstå kvindernes følelsesmæssige reaktion er der
medtaget oplevelser fra deres fortid før skilsmissen og i visse tilfælde også i tiden efter.

Alle kvinderne er mellem cirka 30 og cirka 60 år. De er rekrutterede via en lille annonce i ugeavisen Roskilde
Avis og valgt ud blandt cirka 75 kvinder, der reagerede på annoncen. De 22 medvirkende dækker et bredt
spektrum af de oplevelser og følelser, som kan udspille sig i forbindelse med en skilsmisse, og Skilsmissers
følelsesunivers giver derfor et indblik bag facaden af, hvad der udspiller sig i de danske hjem. Efterhånden
som læserne kommer igennem de forskellige kvinders historier, vil det blive klart, at beslutningen om

skilsmisse ikke er nogen nem beslutning – og at skilsmissen ofte er en nødvendighed.
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