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FARVEL FARMAND
Vild opstandelse. Selvstændige kvinder med fremdrift vælger i stigende antal manden fra og
foretrækker anonym insemination, når de vil have børn. Mændene kan ikke leve op til de
veluddannede kvinders krav, lyder det. De mænd, der kan, er optaget. Nuvel, men der kan også
være andre årsager.
Forældreansvarsloven af 2007, som mange efterhånden afslører som en slet skjult ligestillingslov,
der gør mødre stavnsbundne efter et samlivsophør fra fædre, der er hadefulde, voldelige og i bedste
fald bliver en klods om benene på dem. De kan ikke flytte uden risiko for at miste barnet. Moderen
kan ikke engang rejse en uge til Mallorca uden tilladelse fra faderen, og med påskud af at det tjener
barnets tarv, skal hun have den tidligere bekendte rendende i et nystiftet hjem til samvær med
spædbarnet flere gange om ugen, og senere skal han have barnet boende hver anden uge til dets
højlydte protester.
Føj hertil en biologisk fader, der hader moderen, men overholder dialogkravet fra myndighedernes
side. Det sikrer ham hyppig adgang til barnet og moderen, som han så kan chikanere med trusler og
vold og derved få bopælsretten til barnet, hvis moderen protesterer og ikke vil give ham adgang til
sit hjem eller ikke vil udlevere barnet. Det er samværschikane, og det straffes. Statistikken siger, at
der er ca. 2 til 3 % psykopater her som i andre lande, flere mænd end kvinder. De synes, at stå i kø i
disse samværssager. Det er kvinderne, det går mest ud over, men det aner myndighederne ikke. De
nøjes med at kræve dialog.
Der er kvinder, der endnu ikke har begrebet omfanget af denne Forældreansvarslov, men de, der
har set lyset, løber ikke risikoen for at få en galning indenfor dørene. Det går så ud over de mere
end 80 pct. normale mennesker, der bliver underlagt denne forkvaklede ligestillingslov, der ikke
varetager barnets tarv. Den lov er en ”ommer”. Så indtil da, farvel farmand.
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