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Børnemishandlingsloven.
Vi er ved at ødelægge en hel børnegeneration
Af LONENØRGAARD
" SELV ressourcestærke skilsmissebørn, hvis forældre fokuserer på barnets behov, oplever
hverdagen som anstrengende, når de bor lige meget hos mor og far. Det viser den første
interviewundersøgelse af deleordninger." Således kan jeg læse i en artikel i Kristeligt Dagblad
den 28. august under overskriften " Delebørn får stress af at flytte rundt".
Jeg ved ikke, hvad det er med voksne nu til dags. At pråsen tilsyneladende først går op for
dem, når der foreligger en undersøgelse eller et blåstemplet forskningsresultat.
At syv dage hos far og syv dage hos mor er en katastrofal måde at skalte og valte med børns
liv på, burde være indlysende for enhver: pakke taske, huske gymnastiktøj, pakke ud. Mangle
ting glemt hjemme hos far og bevare overblikket over aftaler med vennerne hjemme ved mor.
Omstille sig fra stemningen hos far og hans kæreste til livet hos mor og den nye lillebror og så
videre.
Men gudhjælpemig om jeg ikke skal læse, at Hanne Søndergaard Jensen, tidligere
børnesagkyndig i Statsforvaltning Hovedstaden gennem 23 år, der står bag rapporten " To
hjem - én familie", er overrasket over, " at børnene oplever det som et konstant pres, når nu
forældrene selv har fundet en løsning og gør sig så umage for at få hverdagen til at fungere."
Hun er overrasket! Min måben når til himlene.
Jeg kunne have stået på ét ben på en ølkasse efter at have været på dødsruten og forudsagt
resultatet uden at have foretaget så meget som ét eneste lillebitte interview.
Det eneste opmuntrende i denne sag er, at jeg for 117. gang har fået dokumenteret, at
såkaldt børnesagkyndige er så optagede af, at give mor og far rettigheder, at lille Sofies
interesser er en by i Langtbortistan. " Børnesagkyndige" anbefaler udlevering af børn til
voldelige fædre, ja, sågar drabsmænd.
" Børnesagkyndige" stempler ansvarsfulde mødre som udøvere af chikane, når de beskytter
deres børn mod overgreb.
" Børnesagkyndige" ( kvinder) kan ikke genkende en psykopat, selvom han sidder lige under
næsen på dem i forbindelse med den anden fantastiske konstruktion: overvåget samvær.
FORMANDEN FOR Foreningen Far, som arbejder for børns og fædres ret til samvær efter
skilsmisse, Claes Ludvigsen, mener, at ulemperne ved deleordninger er overdrevne. Ja, det vil
jeg gerne tro, han mener. Vi andre kalder fædreorganisationen for " Foreningen for fædres ret
til et barn". Med sidegevinsten: permanent adgang til at genere og chikanere ekskonen.

Hvornår går det monstro op for beslutningstagerne, at den rette betegnelse for den såkaldte
forældreansvarslov er Børnemishandlingsloven? Hvor mange børnelig skal der i såvel
bogstavelig som overført forstand ( psykiske skader på børn, der aldrig kan repareres, og som
bliver hundedyre på sigt) på bordet, før Folketinget kan finde ud af at lave dette makværk af
en lov om? For det kan ikke vente til 2011 med at få loven revideret. Det skal være nu.
Fordi de fleste voksne svigter så helt eklatant i skilsmissesager, er vi i fuld gang med at
ødelægge en børnegeneration.
Vi burde alle skamme os.
Lone Nørgaard , lektor, cand. mag., Normasvej 39, Frederiksberg.

" Såkaldt børnesagkyndige er så optagede af at give mor og far rettigheder, at lille Sofies
interesser er en by i Langtbortistan." " Vesterlandske kritikere af den nuværende krig i
Afghanistan er mere optagede af at kritisere krigen end af at finde alternativer til den."
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