Indlæg til det 2. Statusmøde omkring Forældreansvarsloven d. 17. sep. 2009
Vi i bedsteforældregruppen, som alle er almindelige veletablerede borgere, har oplevet konsekvenserne af
forældreansvarsloven på nærmeste hold. Vi har alle døtre og børnebørn, der er kommet i en grotesk og meget
ubehagelige situation på grund af loven. Vores døtre er veluddannede og velfungerende, og har aldrig været på kant
med loven, og nu bliver de behandlet som kriminelle og er under anklage fra det offentlige. Deres brøde er, at de har
fået barn med en mand, som har krænket dem, og det eneste de forsøger, er kun at beskytte deres børn mod, hvad de
selv har været udsat for.
Situationen påvirker hele familien, og vores retsbevidsthed er dybt krænket. Vi i bedsteforældregruppen finder, at
forældreansvarsloven har fået nogle grusomme konsekvenser, og vi er rystede i vores grundvold over behandlingen af
enlige mødre og deres børn i dagens Danmark.
Jeg anser forældreansvarsloven for en ligestillingslov, der bygger på den fordom, at kvinder er hysteriske og vil holde
deres børn så langt væk fra fædrene som muligt, og at fædre er uskyldige, og ikke må få del i børnene.
Lovens overordnede mål er, at barnet har ret til 2 forældre, uanset hvordan forældrene er. Sagt med andre ord, i
ligestillingens hellige navn er barnets tarv blevet omdefineret til barnets ret til to forældre, uanset hvilke konsekvenser
det har for barnet. Det er også sådan loven forvaltes igennem hele systemet.
Jeg synes at loven er utrolig kvindediskriminerende, da kvinderne jo i de aller fleste tilfælde er den primære
omsorgsperson. I alle de sager jer personligt kender til er det kvinder, der er i klemme og deres børn er gidsler i en
uløselig konflikt. Mændene (her mener jeg kun den lille procentdel, som er underlige og asociale) kan kræve hvad de
vil, fuldstændig uden at skulle stå til ansvar for noget som helst. Forældreansvarsloven er et umådeligt godt våben for
dem, som ønsker at klæbe sig fast til og terrorisere mor og barn.
Vi i bedsteforældregruppen oplever at mødrene, som har ansvaret for deres børn, bliver mødt med mistillid i de
offentlige instanser (statforvaltningen, familiestyrelsen, byretten, landsretten, fogedretten, sundhedsplejen, lægen og
vuggestuen), og deres motiver betvivles, eller de bliver regnet for hysteriske. Hvorimod faderens motiver ikke betvivles.
Han behøver ikke andet motiv, end at det er hans ret. Under forældreansvarsloven oplever vi desværre, at alle instanser
arbejder for krænkere og asociale og prøver at banke moderen på plads.
Her kommer samværschikaneparagraffen ind. Den giver hjemmel til at overflytte forældremyndigheden til faderen, hvis
barnet ikke bliver udleveret til samvær, og barnet skal udleveres med mindre det er til alvorlig fare for barnet. Hvis det
bare er til fare, skal det udleveres. Det er moderen der skal bevise, at det er til alvorlig fare, og hvor går grænsen mellem
fare og alvorlig fare. Hermed ligger det i luften, at barnet gerne må tage skade, og det er meget svært at se barnets
perspektiv her. På den måde har kvinderne ikke en chance for at forsvare deres børn mod de overgreb, de bliver udsat
for. Desuden er det absurd, at man i et såkaldt retssamfund som Danmark godt må udsætte børn for fare. Det er der ikke
mange, der har kendskab til eller tror på foregår i Danmark. Det må vi alle gøre en indsats for at udbrede kendskabet til.
Jeg undrer mig meget over, at kvindeorganisationerne og kvindesagsforkæmpere ikke reagerer skarpt. Jeg tror, at der er
mange, som er bange for at gå imod tidens trend og blive kaldt reaktionære, hvis de opponerer imod loven, men den
bygger jo på et helt forvrænget grundlag, hvor man antager, at alle de mødre, der forsøger at forsvare deres børn
modovergreb, mistrivsel, incest osv., er hysteriske, og det er jo i virkeligheden en hån imod alle danske kvinder.
Loven, som burde beskytte børnene, beskytter i stedet krænkere og asociale.

Denne lov skal ændres nu!!
Vi har lavet en underskriftindsamling på vores hjemmeside (bedsteforaeldrene.dk), og jeg håber rigtig mange vil gå ind
og skrive under og maile linket videre til andre.
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