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Justitsm iniste r Le ne Espe rse n og Kirste n C he snut har i dag holdt m øde
om Kirste n C he snuts m ulighe de r for at blive ge nfore ne t m e d sin søn
C hristia n. I m øde t de ltog sam m e n m e d Kirste n C he snut he nde s
advok at, Jytte Thorbe k , sogne præst Le if Bork Hanse n og civilinge niør
Poul Nie lse n.
I de n a nle dning udtale r Le ne Espe rse n:
”Der er på mange måder tale om en meget ulykkelig sag. Det har gjort et
stort indtryk på mig at høre om de menneskelige omkostninger, som sagen
har haft for Kirsten Chesnut. Det er en meget trist og vanskelig situation,
som Kirsten Chesnut i dag befinder sig i.
Kirsten Chesnuts søn, Christian, opholder sig i dag i USA. Derfor er det også
ved de amerikanske domstole, at Kirsten Chesnut må søge at få ændret de
eksisterende amerikanske afgørelser om samvær m.v. Sådanne skridt fra
Kirsten Chesnuts side vanskeliggøres imidlertid reelt af, at hun, hvis hun
tager til USA, formentlig vil blive anholdt, ligesom hun risikerer at skulle
afsone en dom på 6 måneders fængsel.
Jeg har i dag sagt til Kirsten Chesnut, at jeg gerne vil forsøge at hjælpe
hende med at få adgang til USA, således at hun kan få mulighed for at
fremføre sin sag om at få genetableret kontakten til Christian.
På den baggrund har jeg tilbudt at hjælpe Kirsten Chesnut på følgende
punkter:

For det første har jeg tilbudt at skrive et brev til min amerikanske kollega
justitsminister John Ashcroft. I dette brev vil jeg bede ham om at se på, om
de amerikanske myndigheder kan gøre noget for, at Kirsten Chesnut kan
komme til USA og fremføre sine synspunkter over for de amerikanske
domstole uden at risikere at blive anholdt.
Jeg er naturligvis opmærksom på, at heller ikke den amerikanske
justitsminister kan ændre en domstolsafgørelse om fængselsstraf. Derfor
har jeg også i dag meddelt Kirsten Chesnut, at Justitsministeriet vil indstille
til Varelotteriet, der i visse situationer kan yde økonomisk bistand til
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retssager i udlandet, at der ydes hende et beløb på 100.000 kr. i støtte til
advokatbistand med henblik på, at hun i USA kan føre en sag om at få
ophævet den straf, hun er idømt.
Kirsten Chesnut har endvidere oplyst, at hendes tidligere ægtefælle,
Christian Chesnuts far, formentlig kommer til Danmark i løbet af de
kommende måneder. Jeg har i den forbindelse givet udtryk for, at det
forhold, at parterne i den nærmeste fremtid befinder sig i det samme land,
kan give mulighed for at få løst op for den ulykkelige sag. Jeg har derfor
tilbudt, at Justitsministeriet vil sørge for, at der i statsamtsregi stilles en
kyndig og engelsktalende mægler til rådighed for Christians forældre, hvis
de begge er villige til at indgå i et mæglingsforsøg.
Endelig kan jeg nævne, at jeg er positivt indstillet over for at iværksætte et
udvalgsarbejde, der bl.a. på baggrund af Chesnut-sagen skal se på reglerne
om de danske myndigheders håndtering af internationale sager om
børnebortførelse, hvor børn bortføres fra udlandet til Danmark.
Jeg tror, at alle kan se, at der gør sig meget stærke menneskelige hensyn
gældende i denne sag. Det er derfor, at jeg har tilbudt Kirsten Chesnut den
ovennævnte bistand. Som justitsminister kan jeg ikke ændre på de danske
domstoles afgørelser, og det samme gælder naturligvis i forhold til de
amerikanske retsafgørelser. Derimod vil jeg gerne prøve at hjælpe Kirsten
Chesnut med at komme til USA, således at hun dér kan få mulighed for at
føre sin sag.
På mødet gav Kirsten Chesnut udtryk for, at hun mener, at de ovennævnte
tilbud er helt utilstrækkelige, samt at hun ikke ønsker at tage imod nogen af
dem. Efter Kirsten Chesnuts opfattelse, er det afgørende, at de danske
myndigheder erkender, at der er begået graverende fejl i behandlingen af
hendes sag.
I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at jeg ikke kan genkende
væsentlige dele af den fremstilling af sagen, som Kirsten Chesnut har givet
i pressen. Sagen har i flere omgange været behandlet ved de danske
domstole, og resultatet er blevet, at Christian skulle tilbagegives til USA.
Sagen har også været forelagt for Folketingets Ombudsmand, og
ombudsmanden har ikke fundet grundlag for at iværksætte en undersøgelse
af Civilretsdirektoratets sagsbehandling.
Jeg tror i øvrigt, at det er vigtigt, at offentlighedens syn på sagen ikke alene
bygger på Kirsten Chesnuts opfattelse. Jeg har derfor vedlagt en kort
redegørelse for forløbet af sagen og for de forhold, som har været afgørende
for sagens udfald ved de danske domstole.”
Jeg vil afslutningsvis gerne fremhæve, at de tilbud om hjælp, som jeg har
givet Kirsten Chesnut, naturligvis står ved magt, hvis hun måtte ændre
opfattelse.
Eve ntue lle spørgsm ål k an re tte s til k ontorche f Anne Louise Borm a nn,
Justitsm iniste re t, te le fon 3392 2941.
R e de gøre lse n k an læse s på Justitsm iniste re ts hje m m e side www.jm .dk
Redegørelse om Chesnut-sagen
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