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Jazzen skal swinge i hvidt, blåt og
sort
1 time siden
Årets Copenhagen Jazz Festival-plakat, som forefindes
i hele tre udgaver, skal danne springbræt for musikalsk
og visuel improvisation

Cyklister får lov til at køre
mod ensretningen

Formand for Børnerådet, Peter Albæk, mener, at det er et kæmpemæssigt retssikkerhedsproblem, at
skilsmissebørn kan komme i kløerne på en børnesagkyndig, der ikke er dygtig nok. Modelfoto: Linda
Henriksen
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Københavns Kommune vil tillade
6
cyklister at køre mod
kørselsretningen i løbet af 2012. Læs,
hvor det bliver aktuelt.

4.000 bikere lukker
Nørrebro i aften
I dag kører omkring 4.000
motorcyklister mod Dyrehavsbakken fra
Nørrebro. Læs, hvad det betyder for din

84
aftentrafik.

Selv om børnesagkyndige har afgørende indflydelse på skilsmissebørns
liv, er de for ofte usaglige og ikke dygtige nok. Sådan lyder kritikken fra
børneorganisationer.

Seneste nyt
17:50 BBC besøger dansk ministerium

Af Ulla Gunge Hansen

35 Kommentarer
11. marts 2012, 06:00
LOVÆNDRING
Evalueringen af
Forældreansvarsloven fra 2007 har
bl.a. vist, at mange forældre dømt
til fælles forældremyndighed har et
dårligt samarbejde. 28 procent
kommunikerer slet ikke med
hinanden.
En ny forældreansvarslov er i
høring til 12. marts med
ikrafttræden 1. oktober.

Et skilsmissebarns skæbne er alt for ofte overladt til
tilfældigheder, når myndighederne træffer afgørelse om
barnets bopæl, samvær og forældremyndighed. De
børnepsykologer og -psykiatere, der taler med børnene
for at høre deres stemme, har nemlig afgørende
indflydelse på sagernes udfald. Men der er ingen sikring
af, at de såkaldt børnesagkyndige er dygtige nok til at
udføre deres arbejde. Sådan lyder kritikken i
høringssvarene fra flere børneorganisationer, fordi
forældreansvarsloven står til at blive ændret. Ikke
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Her er de væsentligste ændringer i
loven:

Det sikres, at forældrene kan
samarbejde, hvis der
dømmes til fælles
forældremyndighed.
Myndighederne skal lettere
kunne afvise genoptagelser
af sager om
forældremyndighed og
bopæl, så de ikke trækker i
langdrag og belaster barnet.
For at styrke børnenes
position skal alle
børnesamtaler i en
forældreansvarssag afholdes
af en børnesagkyndig.
Det skal være nemmere at
fastsætte samvær med
eksempelvis bedsteforældre.
Kilde: Familiestyrelsen.

»Grundlæggende mener vi, at vi skal bruge
børnesagkyndige mere. Men mens nogen er ekstremt
dygtige, foretager andre så grotesk dårlige
undersøgelser, at jeg må tage mig til hovedet. Det er
retsikkerhedsmæssigt et kæmpestort problem, at du
som forælder eller barn kan være i kløerne på en
børnesagkyndig, der ikke er dygtig nok,« siger Peter
Albæk, formand for Børns Vilkår.

Træffer livsafgørende valg
De børnesagkyndige skal tale med børnene om deres
hverdag, venner, skolegang og familieforhold. Ud fra en
vurdering af barnets trivsel kommer den
børnesagkyndige med en anbefaling til statsforvaltning
eller domstol til, hvad der skønnes at være bedst for
barnet, når det handler om forældremyndighed, hvem
barnet bør bo hos, og hvor meget det skal være
sammen med den anden forælder.
Netop derfor er det så afgørende, at de
børnesagkyndige er kompetente, lyder budskabet fra
Børnerådet.

Berlingske på
Facebook
Synes godt om

mindst lægger den nye lov op til, at der skal
gennemføres flere børnesagkyndigsamtaler.

10,444

PRØV AVISEN PÅ IPAD
Alle nyheder fra b.dk og
avisen samlet et sted. Prøv
en måned gratis.

»Det er positivt med øget sagkundskab, og der er
mange gode forslag i loven generelt. Men når det
gælder kvaliteten af de børnesagkyndiges arbejde, er vi
nødt til at hejse et advarselsflag. De træffer
livsafgørende valg for nogle børn, men der er ingen
kvalitetssikkerhed,« siger næstformand Mads Roke
Clausen, der også er formand for Mødrehjælpen.

Fejlagtigt dømt skør
PRØV AVISEN
Prøv Berlingske alle dage i
en måned for 25 kr.

Igennem de seneste år er antallet af klager over
børnesagkyndige til Advokatnævnet steget betydeligt
fra 20 i 2008 til 43 i 2010. Af dem udtalte
Psykolognævnet kritik i 32 sager - i 12 tilfælde alvorlig
kritik.
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Frivillig sex skader lige så meget
som voldtægt
SF: Thomas Larsen sendt i byen af
Venstre
Nyt rumfoto viser mystisk Saharafænomen
Cyklister får lov til at køre mod
ensretningen
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Aktuelle job lige nu
Lavspændings-elingeniør til vindprojekter på
onshore og offshore substations
DONG Energy
Ingeniør(er) til forretningsområdet Integrity
Management
FORCE Technology
Commissioning Manager for offshore wind farms
DONG Energy
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Helt galt gik det for en kvinde i 2009, som af den børnesagkyndige blev stemplet som for
skør til at være mor for sin seks år gamle datter. Det viser en sag, som fagbladet Børn&Unge
har gennemgået. Ifølge den sagkyndige havde moderen en »personlighedsforstyrrelse på
borderlineniveau med narcissistiske træk og begyndende vrangforestillinger.« Datteren
skulle derfor bo hos faderen, lød rettens dom. Men moderen klagede og fik medhold. For
som Psykolognævnets kritik lyder, var den børnesagkyndiges rapport »meget spinkelt fagligt
funderet«. Faderen mente heller ikke, at moderen var syg og lod barnet blive hos hende.
»Det er en forbandet utaknemmelig opgave, de børnesagkyndige sidder med. Men hvis
Psykolognævnet udtaler kritik i så mange sager, må det være galt med det faglige
grundlag,« siger advokat Viggo Bækgaard, talsmand for Børn og Samvær.

Tjen en million - flyt din pension
En million danskere mister mange penge hvert år, fordi
de har deres pensionsopsparing i det forkerte selskab.
Får du nok ud af din pensionsopsparing?
49 kr

Naturligt med mange klager
Børneorganisationere vil have indført kvalitetskontrol af de børnesagkyndige og mulighed for
at se på nettet, om de har fået kritik. Endvidere skal kritiserede børnesagkyndige kunne
udelukkes fra at lave børneundersøgelser. Det kan Psykolognævnet bestemme allerede i
dag. Når det endnu ikke er sket, skyldes det, at sagerne ikke har været så grelle, at det har
været nødvendigt, mener Michael Kaster, formand for de børnesagkyndige i Dansk
Psykologselskab.
»Gabestoklignende tilstande, hvor man vil udstille folk på nettet, fører ikke noget konstruktivt
med sig. Man skal huske, at der bliver gennemført mellem 900 og 1.000 børnesagkyndige
undersøgelser om året, så det er ude af proportioner og et udtryk for en lyst til at
dramatisere,« siger formanden, der i øvrigt finder det naturligt, at der er mange klager.
»Det er et område med et højt konfliktniveau, og der vil næsten altid være en forælder, som
er utilfreds. Når der er børn involveret, er det forståeligt, at der bliver kæmpet med næb og
kløer,« siger han.
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) mener, at de børnesagkyndige altid
arbejder på at finde ud af, hvad der er bedst for børnene:
http://www.b.dk/politiko/tilfaeldigheder-afgoer-skilsmisseboerns-liv
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»Men det er klart, at vi fortsat arbejder målrettet med kvaliteten af de børnesagkyndiges
arbejde. Ved de kommende satspuljeforhandlinger skal vi også drøfte det område. Det er
oplagt at give psykologloven et serviceeftersyn, så vi kan få klarlagt, om der er behov for
mere gennemsigtighed med psykologernes arbejde,« skriver ministeren i et svar til
Berlingske.
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Kenneth Taul
12. marts 2012, 15:06

Hvem er slangen i Paradis?
Det på høje tid i Danmark, at mænd får samme rettigheder som kvinder i forhold til at
være sammen med deres barn efter samlivsbrud. Dermed tilgodes ses, også barnets
familierelation til bedsteforældre. Ergo en 7/7 ordning, bør være udgangspunktet.
Dermed elimineres, mange udnødvendige børnesagkyndige undersøgelser pga. forsmået
forældre, samt det økonomiske og jurdiske incitament.
Hvem kan være modstander af ligestilling og barnets ret til ligeværdige forældre?
Personer, erhverv og interesseorganisationer, der lever af konflikter og ønsker
særrettigheder.
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Jenni
13. marts 2012, 17:53

Kenneth Taul
Det har børn ikke godt af.
Det er mental vold.
Det kræver meget energi for dem, at omstille sig hver gang.
At leve i en kuffert.
Og de bliver rodløse - afstumpede - vanskeligt ved at knytte sig til andre.
Det tager 2-3 dage for dem, at omstille sig ved hvert skift og det mærkes på f.eks.
manglende koncentration og indlæringsevne i deres skolesituation.
Det sætter dem bagud.
Det vigtigste for børn er ro og konstans.
Det bedste er een forældremyndighed og at den anden forældre - hvis vedkommende
er gavnlig for barnet - kommer på besøg hjemme i barnets hjem.
Synes godt om 0

Klag over indlæg
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Henriette Hedegaard
14. marts 2012, 12:11

Jenni - du er for langt ude...
Som kæreste til en mand der selv inden for der sidste år er blevet "deleforældre" læste
jeg selvf ovenstående artikel med en vis interesse.
Og har også forsøgt at læse alle de kommentarer der er givet. Må dog tilstå jeg på et
tidspunkt måtte opgive, da det er lidt uoverskueligt.
Men jeg stejler simpelthen fuldstændig over din kommentar " Det bedste er een
forældremyndighed og at den anden forældre - hvis vedkommende er gavnlig for
barnet - kommer på besøg hjemme i barnets hjem."
Hvordan kan en anden forældre ikke være gavnlig for et barn? Med mindre der selvf er
tale om ekstreme situationer som misbrug og lign, så har et barn sgu altid gavn af
begge sine forældre.
Du må ha' en virkelig sølle og ensporet tankegang hvis du kan påstå andet.
Og det får en til at tænke at du selv må være blevet trådt på af en mand, og aldrig er
kommet over det.
Eller at din mor blev det, og hun derfor nærmest har holdt dig som gidsel.
Som udefra stående er jeg lamslået over hvad kvinder der er mødre, kan tillade sig,
uden at der er nogle som helst konsekvenser for dem og samværet med deres
barn/børn.
Hvorimod faderen som udgangspunkt absolut ingen rettigheder har.
Det er simpelthen så skævt og grotesk at det i dagens moderne danmark skal være
sådan.
At børn sku' ha' bedst af at være hos deres mødre er noget forbandet sludder.
En mor kan lige så vel være uegnet som forældre som en far.
MEN MEN MEN der er sgu ingen der automatisk bliver en dårlig forældre, blot fordi
man bliver skilt. Hvad pokker det for noget sludder...
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Ariel75
12. marts 2012, 01:50

Hvordan bør konsekvensen ende ud i her??
hvordan skal konsekvensen være for kvinder / mænd
1)Der NÆGTER udlevering til samvær ?
2)Der nægter at møde op til indkaldelse i fogedret fordi man ikke møder op i SF til
samvær ? men i stedet sender en VILDT fremmet person som intet kender til sagen som
endte med at være til grin i retten, og som kunne ringe til hende og sige hun lige var
blevet 4000 fattigere fordi hun havde fået en dagsbøde, fordi hun var udeblevet!
3) som udtaler at barnets far er voldlig, og har slået hende (jaja man måtte så under ED i
retten indrømme han ALDRIG har slået.. må sku være flovt)
4) Glemte at man havde kaldet med en mand (hvor man havde været i forhold længe men
var stoppet kort før hun blev gravid, hvorefter der lige var et afslutsknald som blev en
brumbasse ud af, så man beder jordmoderen om at smide de faderskabspapir ud)
hvorfra han selv måtte tage kontakt til SF for at få sig sat på som barnets far.
5) hun under et hysterisk anfald brækket sin EGEN arm ved at hun blev ved at slå den
ned i et bord så den til sidst brækket, hvorefter den mand som hun kalder for psykopat
(efter de har fået barn sammen er han blevet en psykopat, tidligere hendes livskærlighed
stoppet den dag han sagde STOP) kørte hende på skadestuen hvor hun PÆNT måtte
fortælle hvad der er sket...
6) kørt spritkørsel så kortet er der vinket farvel til
dette er blot MEGET få træk, af en kvinde der mener hun er "perfekt" samt i psykotisk
balance, (ikke i min verden jeg er FLOV over at være samme køn som hende), og der er
mange flere ting men dette er blot de "pænere" ting. for der må da være andre gimper
der køre denne stil... så derfor kom de "pæne" ting frem og de grumme ting glemt..
Faren er USTRAFFET, og har ingen pletter eller kendt af politiet
men hvordan bør en afslutning på denne sag ende...
Lige pt er barnet nu 2 (født i okt 09) og samvær har ALT i ALT være på samlet 40 min...
og der har været kørt sag siden forår 10. men fordi hun er så fantastisk samarbejdsvillig
så har hun kunne trække det så langt ud som nu.. håber hun er flov, for jeg er flov over at
være samme køn som hende.!!!!!!!!
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Jenni
12. marts 2012, 02:54
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vær du
sikker på, at han ikke er tryg, at overlade barnet til.
Et lille 2 årigt barn skal ikke være væk fra sin mor.
Hvordan afslutningen skal være?
Manden skal have besked på, at lade det lille barn og mor være i fred.
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Thomas Resen
12. marts 2012, 11:17

Jenni
Underbyg venligst din påstand om, at et 2 årigt barn ikke skal være væk fra sin mor.
Mig bekendt bliver masser af 2 årige til dagligt passet i institution i op til 9-10 timer
dagligt.
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Jenni
12. marts 2012, 11:44

ja, det gør de, desværre.
Ja, børn i Danmark bliver desværre anbragt i børnefabrikker.
Og det har de bestemt ikke godt af.
Børn, der har adfærdsafvigelser, som eks. ADHD er overrepræsenteret af børn, der er
blevet adskilt fra moderen, f.eks. i kuvøse.
Adopterede børn er 50 % overrepræsenteret i psykiatriske afdelinger.
En ugelang verdenskonference i Madrid for kriminologer og retspsykiatere om
psykopati, som jeg fulgte med i dagligt, angik ætiologien for psykopati, der
manifesterer sig i voksenalderen, er grundlagt i barnets først 3 leveår p.g.a. traumet
ved adskillelsen fra dets biologiske mor.
At børn skal have sin biologiske mor som primære omsorgsperson, hele tiden ved
hånden, til de er 6 år, for at ikke lide alvorlig skade på personligheden, der viser sig
som adfærdsafvigelser i variende grad - til psykopati.
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar

Thomas Resen
11. marts 2012, 15:07

Del for pokker!
Det er derfor at der skal være helt klare linjer når forældre bliver skilt. De skal have 7 dage
hver, dele børnetilskud, delt bopæl - alt skal deles. Så er der ikke noget at skændes om,
og børn og forældre kan få ro. Ro er lige netop hvad der er bedst for børnene. De
milliarder der bliver frigivet ved at der ikke kan køres retssager (kun i særlige tilfælde) og
samværssager, kan bruges til tvungne kurser for skilsmissforældrer - herunder
konfliktmægling og efter-par-terapi. Derudover kan man tilknytte en psykolog i de tunge
sager til barnet, som kan være barnets advokat i forhold til forældrene, og som kan
hjælpe forældrene til at træffe de "rette beslutninger". Det her er basal
pædagogik/psykologi, som børneprofessionelle i øvrigt selv bruger, når børn f.eks ikke
kan finde ud af deles om et computerspil; "Hvis i ikke kan enes, så må i få 10 minutter
hver med spillet" - sjovt nok enes børnene som regel ret hurtigt om spillet.
"Kan i ikke blive enig om en ordning for jeres barn, bliver det sådan her: I får 50% hver".
Synes godt om 2

Klag over indlæg

Besvar

Jenni
11. marts 2012, 17:20

Thomas Resen
Derudover kan man tilknytte en psykolog i de tunge sager til barnet,
De tunge sager er betegnelsen for incestsager.
Betegnelsen blev indført af Frank Jensen.(S)
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Klag over indlæg

Besvar

Thomas Resen
11. marts 2012, 20:06

Jenni
Okay, det er muligt at han brugte "tunge sager" om incest, men i det daglige er
betegnelsen "tunge sager", bare komplicerede sager. Læs evt.
http://www.foreningenfar.dk/system/files/file/H%C3%B8ringssvar%20Online.pdf
Synes godt om 0

Klag over indlæg

Besvar
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