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Barnets ratt till familjeliv ett icke-tema - summerande iakttagelser 

och reflektioner 

Barnets fiitt till familjeliv och till bibehiillen identitet har inte varit i fokus 
for socialtjansten, domstolarna eller tillsynsmyndigheterna i de har redo
visade fallen. Det finns tre undantag dar domstolarna domt till fOrman for 

den foralder som sett till barnets behov av nara och god kontakt med bada 
sina foraldrar. 

Barnets lagliga och manskliga fiitt till familjeliv och till bibehallen 
identitet kan sammanfattningsvis sagas ha varit ett icke-tema. I samtliga 

fall har barnets lagliga och manskliga ratt till familjeliv och till bibehiillen 
identitet krankts. 

Pappor och mammor som avskiljer sitt barn fran den andra fOraldern 

har nagot gemensamt. Det ror sig om vuxna som inte kan skilja sina egna 
behov fran barnens behov. Det ar en sjalvklarhet for de allra fiesta foraldrar 
att deras barn behover bade sin mamma och sin pappa och kontakt med 
sina olika familjenatverk for att barnen sjalva ska rna bra. 

Den foralder som agerar sa att barnet/barnen i samband med de vuxnas 
separation, ocksa separeras fran den andra foraldern och den fora lderns 
natverk, uppvisar bristande foraldraformaga. Det ror sig oftast om nagon 
form av empatistorning hos denna vuxna, en storning som ofta inte uppfat
tas av omgivningen. De olika befattningshavare som har med familjen att 

gora far ofta ett mycket positivt intryck av denna foralder. Denna foralder 
har oftast en speciell social begavning; han eller hon vet hur de skall ge ett 
gott intryck, bl.a. genom en hjalpsokande attityd. Hjalparna uppfattar inte 

att denna foralder anvander barnet for egna syften och behov, eftersom det 
som verbalt uttalas ar motsatsen. Denna foralder talar oftast negativt om 
den andra foraldern, och anfor t.ex. att denna for alder agerar utifran egna 
behov, inte forstar barnet eller felbehandlar barnet, och att han eller hon 

darfor behOver skydda barnet fran denna foralder. 
Att det ar denna fOralder som sager sig vilja skydda barnet, som agerar 

med barnet som vapen for att fa bort den andra foraldern ur barnets liv, 
blir inte synligt for dem som har till uppgift att fatta beslut och vidta atgar
der for barnets basta. De kan saledes, liksom barnet som avskiljs, ocksa bli 

manipulerade av den avskiljande foraldern. 
Pappor och mammor med barn som avskiljs fran dem, har, vad jag har 

kunnat observera, ocksa nagot gemensamt. De har da familjen levt tills am-
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mans tagit stort ansvar, varit hyggliga oeh hjalpsamma, kanske till oeh med 
en aning "dumsnalla", for att fa familjelivet att fungera utan alIt for myeket 

trassel oeh brak; de har saledes ofta varit eftergivna oeh anpassat sig efter 
en mer kontrollerande livspartner. De har i de flesta fallen blivit tagna pa 

sangen av den andra foralderns plotsliga oeh resoluta agerande med avskil
jande av barnen. 

Den foralder, som barnen avskilts fran, har oftast haft socialtjanstens 
handlaggare mot sig. Hon eller han har varit hjalplos oeh blivit alltmer for
tvivlad. Det luktar nederlag om denna for alder. Det som hander oeh som 

bast kan sammanfattas som vuxenmobbing fort satter. Den fran barnen 
avskilda oeh frammandegjorda foraldern blir antingen tillintetgjord, pas
siviserad, gar in i depression, eller fort satter att faktas hjalplost oeh havda 
barnets ratt till bada sin a foraldrar i rattsliga proeesser, som drar ut, ofta 

flera ar, over tiden. I mer sallsynta fall forsoker den avskurna foraldern 
starta pa nytt med en ny partner oeh nya barn. 

Det som ofta hant ar att soeialnamnder, forvaltningsdomstolar, all

manna domstolar oeh tillsynsorgan, uppfattat den salunda forsvagade oeh 
for barnet frammandegjorda foraldern sam mindre lamplig oeh resonerat 
som sa att da var ju avskiljandet anda befogat. Oeh kan uppratthallas - oeh 
sagas vara forenligt med barnets basta - dock utan att detta definierats. 

Detta galler bade da avskiljandet av barnet fran en av barnet avhallen 
for alder skett i form av ett ofta kompromisslost stod till den avskiljande 
boforaldern, eller i form av stod till frammande, av soeialtjansten utvalda 

fosterforaldrar. 
Barnet som avskiljs fran sin ena foralder oeh tar avstand fran denna 

foralder ar aldrig skyldig till det som hander. 
Den foralderlforaldrapart som agerar som om barnet/barnen inte 

behover den andra foraldern, agerar utifran egna behov oeh egna intressen. 

Denna foralder/foraldrapart formedlar sina bilder av den andra foraldern 
till barnet, som barnet inte kan varja sig emot genom att denna foraldra
part binder barnet till sig oeh gor barnet helt beroende av sig sjalv. 

Det skapas saledes ett beroende oeh en radsla genom att barnet halls 
avskilt fran naturlig vardagskontakt med den andra foraldern oeh inte far 
mojligheter att utifran egna erfarenheter korrigera de negativa bilderna. 
Detta skadar barnets identitet. Barnets manskliga ratt till bibehallen iden

titet kranks. 
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