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Forældremyndighed sådan vinder du; kun kvinder
Dagens gode råd: Vil du undgå dit barn ser sin far mere, lav en falsk anklage lydende
på enten vold eller incest – den virker.
Er det dit ønske at jeres barn/børn kun skal vokse op med dig som den eneste
forælder er ovenstående råd rigtig godt.
Det kræver selvfølgelig nogle få ting af dig, men hvad er man ikke også parat til når
man er næsten 100% sikker på at komme ud som vinderen.
Du starter simpelthen med at fortælle børnehave/skole om dine formodninger om vold
fra barnets far. Ja, det er nok du har formodninger, der behøves ikke synlige beviser.
Selvfølgelig skal myndighederne tage sådan en mistanke alvorlig (ingen mennesker vil
sige det modsatte), ikke alle anklager behøver at være grundløse, selvom du godt er
klar over din er løgn.
Nu starter så hele maskineriet og her er du heldig. Det første du får gennemført er
Statsamtet meddeler den chokerede far, at fra d.d. må han ikke se sit barn/børn
mere, før denne sag er undersøgt. Det heldige for dig ligger i at faderen ikke på
nuværende tidspunkt får lov til at komme med en udtalelse i sagen. Han skriver godt
nok sikkert breve til Statsamtet, men dem svarer de selvfølgelig ikke på. Husk lige
her, du har altid aktindsigt, så du kan læse, hvad han skriver! Nu er der så rigtig
kommet gang i sagerne, for nu kommer politiet ind i billedet. Nu tænker du sikkert,
ja, men så bliver der da ikke mere ud af det, for politiet kan ikke finde voldssager
mod min eks, men bare rolig.
Nu kommer første del af din egen opgave: dit barn skal tro på far er slem og slår.
Børn er overraskende lette at påvirke til at fortælle om oplevelser, der aldrig har
fundet sted. Ikke alene er det let for en voksen person at få børnene til at fortælle
forkerte ting. Børnene kan meget let påvirkes til at tro på, at tingene rent faktisk har
fundet sted. Mere end halvdelen af børnene beretter om episoder, som aldrig har
fundet sted.
Det viser det første vidneforsøg, som er udført med børn i Danmark. Forsøget er
tilrettelagt af cand. psych. og psykolog Yvonne Thomsen fra Psykologisk Institut i
Risskov ved Århus.
Når dit barn så bliver indkaldt til en samtale med videoovervågning behøver du ikke
være nervøs for at dine fantastiske ”små” løgne skal blive opdaget.
Da dette jo som nævnt er noget politiet er indblandet ind i har du selvfølgelig også her
en fordel, det vil mindst tage op til et ½ år inden man kan finde tid til dette.
Et i øvrigt andet godt råd, hver gang du bliver indkaldt til noget, træk tiden ud ved at
meddele, at du og din advokat ikke kan den dato, der kan du helt sikkert trække tiden
ud med mindst en måned hver gang.

Nu kommer så dit barns far første forsøg på at forsvarer sig mod dine anmeldelse.
Han skal selvfølgelig nu, efter have gået i over et halvt år have lov til at se den lille
videofilm, men tro mig, de fleste bliver sikkert ret chokerede over at høre deres eget
barn fortælle dine ”små” løgn og han vil nu også få mulighed for at forsvarer sig. Du
skal her nu være forberedt på politiet måske frafalder anklagerne om vold, men
heldigvis vil der igen være + i regnskabet for dig, der vil nok gå 6-8 uger inden de har
tid til at meddele faderen dette.
Men fortvivl ikke, vi har heldigvis i Danmark et sted mere hvor man skal blive dømt
STATSAMTET.
At politiet ikke vil dømme den her slemme far ,ser man heldigvis ikke så stort på hos
statsamtet.
Nu er statsamtet for første gang på banen med hensyn til kontakt til faderen. Men
husk nu, træk tiden når du bliver indkaldt, du vinder på det.
Sørg for at have din advokat med til mødet, faderen kan være så ussel at han sikkert
benytter sig af det samme og så er det jo rart at være garderet, selvom du er en
person der har ordet i din magt og lyder meget troværdig.
Nu møder I op med et krav: Faderen skal over hovedet ikke se sit barn mere.
Faderen vil selvfølgelig gøre forsøg på at modbevise alle dine påstande, men nu
behøver Statsamtet heldigvis en længere periode til at vurderer om politiet nu også
har gjort deres arbejde rigtig . Igen et + for dig, for selv om Statsamtet skulle have
en antydning af mistro til dine beskyldningerne,er faderen blevet dårligere stillet, når
forældremyndighed og samvær skal tildeles, fordi han nu har mistet den tætte
kontakt til sit barn.
Skulle du være så uheldig at Statsamtet (mod alt sandsynlighed) skulle give dit barns
far lov til se jeres fælles barn, så er der stadig håb forude, for som et statsamt skrev
til en mor
»Nye konflikter omkring samværet vil efter statsamtets opfattelse kun kunne føre til,
at det i sidste ende vil være nødvendigt helt at ophæve samværet af hensyn til
børnene, som ikke kan tåle at opholde sig i konfliktfeltet.« Eller som en anden ansat
ved et statsamt har udtalt: ”Hvis en konflikt har påvirket et barn, så det er blevet
bange for en af forældrene - uanset om det er berettiget eller ej - så er det ikke i
barnets tarv at sætte det sammen med denne forældre,
Hold gryden med konflikter i kog, så vil systemet med ret stor sikkerhed »belønne«
dig. Statsamtet reducere eller ophæver børnenes samvær med den anden forælder.
Begrundelsen vil lyde: »På grund af konfliktniveauet« og »ud fra en skønsmæssig
helhedsvurdering«.
Sort på hvidt opskriften på, hvordan en mor kan få sin vilje. Hun skal blot fortsætte
konflikterne!

HELD OG LYKKE
Alt det her lyder som en dårlig vittighed, men Dette er Danmark...velkommen til
Som Farmor til en dejlig lille dreng, der p.t. er udsat for denne psykiske vold, kan jeg
nu efter 10 mdr. ikke mere sidde tavs og være vidne til at sådanne ting sker i
Danmark.
Danmark underskrev FN's Børnekonvention i 1991. Det betyder, at myndighederne
har pligt til at sikre børns ret til at have begge forældre. På baggrund af sager som
disse lever Danmark ikke op til Børnekonventionen.
Efter et omfattende kommissionsarbejde vedtog en samlet folketing sidste år en ny
forældreansvarslov. Den gør det lettere for faderen at få fælles forældremyndighed
over skilsmissebørn
Da loven blev vedtaget sidste år, var et af de tungeste argumenter, at et barn har
bedst af både at have en far og en mor. Blandt andre tidligere familieminister Lars
Barfoed (K) brugte argumentet om "barnets ret til begge forældre" op til lovens
vedtagelse.
Skuffet kærlighed gør ondt, og den hurtigste og mest anvendte metode til at komme
sig over det - er had.
Statistikkerne taler desværre deres tydelige sprog; det er ikke barnets tarv mange
mødre går efter, det er at bruge deres børn som et våben til at ramme faderen.
Skilsmisser ender ofte i en beskidt krig om børnene, hvor beskyldninger om vold og
incest tages i brug som våben.
Antallet af anklager er stigende fremgår det af notater fra statsamterne og
Familiestyrelsen, tal der tidligere på året har været opgivet i bl.a. en artikel i JV og
nyhederne på TV2.
Psykisk vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på
barnets psykiske / mentale udvikling – og skaden kan være lige så omfattende som
ved fysisk vold.
At en mor spiller vold- eller incestkortet som ren og skær chikane, er det værste, man
kan gøre.
Men når en mor nu bruger disse kort at spille med, burde der være samme ret for
begge parter til at blive hørt fra starten. Det er det, som jeg mener, hele det her
handler om - det sker ikke i dette land.
Der bør nu være politikere, som vil tage dette emne op. Samværssabotage, falske
anklager sker dagligt i dette lan, uden at der bliver gjort noget ved det. I nogle lande
kan man blive anklaget for at have forvoldt følelsesmæssig skade på andre, de som
med beviseligt indgiver falske anklager, bør efter min mening også betale en
erstatning. Det kan ikke være rigtig, man ustraffet kan udøve denne vold mod sit eget
barn, skade det for livet. Sagerne handler om fædre, der er fundet fuldt egnet til at

varetage deres børns tarv. Fædre, hos hvem børnene var glade og trygge, når de var
på weekend og fædre som aldrig har været dømt eller sigtet for vold eller incest.
Sådanne fædre fratager man i dagens Danmark retten til at se deres børn ved ren
administrativ beslutning.
Jeg håber med dette indlæg at der er politiker, der nu snart vil få øjnene op for, hvad
det er der sker og vil gøre noget ved det. At fædre og bedsteforældre (vi mister også
vores dejlige barnebarn/børnebørn) + resten af det uskyldige barns netværk på
faderens side vil deltage i denne debat.
Andre, som måske læser dette vil sige, det drejer sig heldigvis ikke om vores familie.
Nej, jeg troede for 10 mdr. siden heller ikke at jeg i nu snart et år ikke skulle få lov til
at se mit dejlige barnebarn, få lov til at give ham den fødselsdagsgave, der stadig
ligger og venter på ham, at hans far og nye familie skal gennemleve dette mareridt,
som man ikke kan ønske for sin værste fjende, at en lille uskyldig dreng skal blive
nætget kontakten til en ny lillebror, som han var glad for og stolt af . Der er ikke
mange familier i Danmark, der ikke har haft eller vil få en skilsmisse inden for deres
nærmest familie. Heldigvis er de fleste mødre/fædre ansvarlige forældre, der kan
ordne deres personlige problemer uden at tage så beskidte midler i brug som falske
anklager om incest og vold, men åbenbart er det blevet en populær metode blandt
nogle forælder.

