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Din kommentar er blevet udgivet.

GRETHE ELHOLM OG KIRSTEN KULLBERG 12. september 2011 01:00 | 2 kommentarer

Samvær med psy ko pa tisk
for æl der er pro ble ma tisk
 

De fle ste samvær s sager kan løses ved almin-
de lig sags be hand ling, men det gæl der ikke for høj-
konflikt sager. Forvalt ningerne op dager ikke i tide, at
den ka rakteraf vigende per son let over fø rer den psy-
ki ske vold i æg te ska bet til samværs sagen og dermed
til børne ne

De fle ste samvær s sa ger kan løses ved al min de lig sags be hand ling, men det gæl der ikke for høj kon flikt sa ger.
For valt nin ger ne op da ger ikke i tide, at den ka rak ter af vi gen de per son let over fø rer den psy ki ske vold i æg te -
ska bet til samvær s sa gen og der med til bør ne ne. Foto: . / Co lour box
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Samværs sager med højt konflikt niveau foræl dre ne imel lem er ikke ual min-
de li ge, men nær mest reglen for par, der er ble vet skilt på grund af psy kisk
vold.

LÆS OGSÅ: Flere for try der skils mis sen

Det er utopi at fo re stil le sig, at parterne i disse sager er i stand til konstruk-
tivt samarbej de efter skils mis sen. Ad skil li ge tunge sager ver se rer ved stats-
forvalt ningerne og Fa miliesty relsen i åre vis, uden at man kommer nærme -
re et tåle ligt samarbej de mel lem foræl dre ne og dermed en ud hol de lig løs -
ning for børne ne.

Forvalt ningerne slås med bud get ter, mange ud skift ninger blandt perso na-
let og des u den et over ordnet krav om samvær for en hver pris. De mange og
komplekse pro blem stil linger er res source krævende, og der mang ler fag lig
kompe ten ce til at gennemskue ker nen i de såkaldt høj konflikte sager, hvor-
ved barnets perspek tiv tabes.

En stor del af disse høj konflikte samværs sager er ofte højkonflikte, fordi
mindst en af foræl dre ne er karakteraf viger. Dette er dog ikke et erkendt
pro blem. Barnets tarv lider ski b brud ikke kun på grund af ad ministrativt
bu reau kra ti, men i hø je re grad af manglen de er kendel se.

Vi har som menne sker og bor ge re pligt til at gribe ind, hvis vi bliver op-
mærksomme på, at et barn lider overlast. Er barnets for æl dre kri minelle,
volde li ge eller mis bruge re, er der ofte et synligt omsorgssvigt. Ved ty de lig
van røgt i form af mishand ling, be skidt tøj og sult bør alle alarmklokker
ringe, både inden for det of fent lige og blandt alminde li ge menne sker.

Men vi har også pligt til at gribe ind, hvis et barn er udsat for psy kisk vold,
da manipu lation og følel ses mæs sig af magt med fø rer uoprette lig skade på
barnet.

Proble met med psy kisk vold er, at det ofte er meget svært at op dage. Især
fordi udø verne af psy kisk vold ikke har de sæd van lige ne gative kende tegn,

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/430123:Danmark--Flere-fortryder-skilsmissen


25.01.15 19:36Samvær med psykopatisk forælder er problematisk | Kristeligt Dagblad

Side 3 av 6http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/samvær-med-psykopatisk-forælder-er-problematisk#comment-11217

som man for eksem pel forbinder med mis brugs- og volds familier. Man skal
have et nært forhold til et barn i en sådan fa milie for at forstå barnets an -
derle des ad færd og for at op dage, at det mulig vis skyl des psy kisk vold i
hjemmet.

Det er for et helt al minde ligt til lids fuldt menne ske svært at for stå, at for ek -
sem pel en højt ud dannet, veltalen de, charme rende og godt ud se ende nabo
kan holde hele sin fa milie som gids ler i et usynligt fængsel be stå ende af
trus ler og ufor ud sige lig hed. Den frygt, som hans fa milie lever under, har
han ind lej ret i dem alle, og den byg ger på både konkre te og ukon kre te trus -
ler. Er faringen har lært børne ne i disse familier, at man virke lig al drig ved,
hvornår kar to f lerne er skræl let for kert, eller cyklen er parke ret galt, og at
dette uforud se te brud på hus reglerne medfø rer en lavine af ra se ri, be skyld -
ninger, trus ler og straf.

En foræl der uden sel vind sigt og samvit tig hed, der for at opnå den ul timati-
ve følel ses mæs sige magt i famili en leger med re sten af fa miliens følel ser,
be teg ner man al minde lig vis som psy ko pat. Al følel ses mæs sig omgang med
en psy ko pat volder stor skade selv på et vok sent og vel funge rende menne -
ske. Ef fekten af samme adfærd over for et barn er langt stør re, fordi bar-
nets fø lel ses liv er under op byg ning.

Men ne skets grund fø lel ser er en ene stå ende del af det men ne ske lige væsen,
og de ud vikles og dan nes i forhold til foræl dre nes re aktion på dem. Er bar-
net i høj grad udsat for fø lel ses mæssig vanrøgt, skades dets fø lel ses liv for
altid.

Hvis et barn af en ka rakteraf viger ikke har mu lig hed for at knyt te en nær
kontakt til en anden pri mær omsorgsperson, som kan lære barnet at spej le
sine egne fø lel ser i en voksen og he rigennem får lært em pati, så er barnets
fø lel ses liv i stor fare for at blive et produkt af den ne gative sociale arv.

Men hvad er psy ko pati? Psy ko pater er per so ner, som bru ger charme, mani-
pu lation, indynden og psy kisk/fy sisk vold til at kontrol le re andre og derved
til freds stil le egne behov. I mangel på medfø lel se for andre og i kraft af
mang len de samvit tig hed tager de, hvad de ønsker, uden at vise det mind ste
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tegn på skyld, anger eller be klagel se.

Psy ko pati er en mangel til stand. Op rinde lig blev til standen be teg net
moralsk sinds syg dom (moral insanity) eller det skru pel lø se sind (unscru -
pulous man), og man var af den faste overbe vis ning, at til standen var fy sisk
be tinget, deraf navnet psy ko pati (= psy kens henfald).

Psy ko pater mangler et sprog for fø lel ser, som har sammenhæng med indre
fornemmelser og po sitive livs værdier. De koder, der er ned lagt i spro get,
op fattes ikke. Når en sam tale rammer den følel ses mæs si ge tone, sæt tes de
derfor skak mat.

I psyko paternes uni vers er sproget til for at do mine re og kontrol le re. De
har ne gative forvent ninger til andre menne sker, of test skabt under en op -
vækst, hvor overle velse i et konflikt fyldt miljø har været do mine rende. Som
voksne er de nu dem, der do mine rer, og der tole re res ingen form for gensi-
dig ue nig hed, hel ler ikke når det dre jer sig om deres børn.

Da børn jo er fuld stændig af hængige af de voksne, underkaster de sig fuld -
stændigt, og det fø lel ses mæssige ube hag, de føler sammen med den karak-
teraf vigende foræl der, for sky der de til andre ting. Det er ikke ual minde ligt,
at børn, der tvinges til samvær med en karakteraf vigende foræl der, ra se rer
deres væ relse, når de kom mer hjem fra samværet.

Når snakken falder på for æl drerol len, er ka rakteraf vigerne dem, der altid
be dy rer, at de elsker deres børn over alt på jorden, og at de skal have alt
det, de ikke fik. Gået nærme re på klingen, findes der imid lertid intet fø lel -
ses mæs sigt belæg for dette. Der remses alene ting og op le velser op, som var
børne ne perso ner, der li ge som alle andre skal im po ne res.

Forvalt ningerne og andre myn dig he der, som har det overordne de ansvar
for børns trivsel, ved ikke, hvordan de skal gribe en sag med psy kisk vold
an, for slet ikke at tale om, hvordan de skal hånd te re en karakteraf vigende
foræl der. Derfor ig no re rer de proble met og lader, som om det ikke findes.

Såfremt man mener det alvorligt med barnets tarv og fra sam fundets side
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ønsker at be skyt te børn, bør man disku te re følgende punkter:

1) Hvordan skades et barn, der har samvær med en psy ko pat?

2) Hvordan lærer forvalt ningerne at hånd te re psyko pater og deres ofre?

3) Hvordan gør vi op med den flo skel, at børn er så ro bu ste, at de ikke tager
skade af noget som helst?

4) Hvordan bliver forvalt ningerne bedre til at op fatte den store for skel mel -
lem det sagte og den re el le ad færd hos en ka rakteraf vigende foræl der?

Langt de fleste samvær s sager kan løses ved alminde lig sags be hand ling.
Men forvalt ningerne må ac cep te re, at dette ikke gæl der for højkonflikt sa-
gerne. Med den nu værende prak sis op dager de ikke i tide, at den ka rakter-
af vigende let over fø rer den psyki ske vold i æg te ska bet til samværs sagen og
dermed til børne ne. Herved er myndig he derne selv med virkende til at høj -
konflikt sagerne kører i ring eksem pel vis mel lem Stats forvalt ningen og Fa-
miliesty relsen i åre vis. Alt sammen til stor be last ning for ikke bare de in-
volve re de, men for hele samfundet.

Det ville være ønske ligt, at forvalt ningerne ville være i stand til at identifi-
ce re de sager, der har stor risiko for at ende som højkonflikt sager, på et
langt tid li ge re tids punkt. Og der med være med til at hjæl pe børne ne med at
bryde en ne gativ so cial arv.

Dette be ty der ikke nød vendig vis, at der samlet set skal til fø res flere res-
sourcer, men at kræf terne skal sæt tes ind i starten af et sagsforløb og an-
vendes til viden, genkendel se, op lys ning og hånd te ring af de sager, hvor der
er konflikter med et stort ind hold af trus ler, ag gres sion, kontrol, ma nipu la-
tion og magt mis brug. For børne ne vil det være en di rekte ge vinst.

Gret he El holm er cand.scient.mol., ph.d.-stu de rende og be sty relses medlem
i Lands fore ningen for Børn og Samvær. Kirsten Kul l berg er cand.scient.soc.
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