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JAN NIE IWANKOW SØGAARD 10. maj 2014 02:00

For æl dre chi ka ne rer sig til
for æl dre myn dig hed
 

Det lønner sig at forhale tiden over for kom-
mu ne, dom stol og Stats forvalt ningen, hvis man vil
vinde foræl dre myn dig he den over sine børn i skils -
mis sesa ger, siger flere eks perter. Helt uac cep tabelt,
siger so cial ordfø rer

Søren Dahl fra Fyn er havnet i en kaf kask situ ation. Hans eks ko ne har be -
skyldt ham for at være vol de lig mod parrets børn, og mens myndig he derne
undersøg te sagen, måtte han ikke se sine to søn ner. Da po litiet stoppe de ef -

Flere eks per ter, som Kri ste ligt Dag blad har talt med, for tæl ler, at det er en vel kendt me to de at for ha le tiden,
når for æl dre slås om for æl dre myn dig hed eller vil for hin dre den anden for æl der i at få samvær. Foto: drx /
Iris
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terforskningen, fordi ”der ikke var rime lig formod ning om, at der var be gå-
et noget strafbart”, var det så længe siden, han havde set dren ge ne, at ret -
ten vurde re de, de var mest knyt tet til deres mor.

Hun vandt for æl dre myn dig he den, og det er nu godt 10 må ne der siden, han
sidst så sine børn.

Og Søren Dahl står ikke alene.

Flere eks perter, som Kri ste ligt Dag blad har talt med, fortæller, at det er en
velkendt meto de at forhale tiden, når foræl dre slås om foræl dre myn dig hed
eller vil forhindre den anden foræl der i at få samvær.

Det kan være ude blivelse fra møder, afbud i sid ste øje blik samt sene svar på
myn dig he dernes skri velser. Og ofte løn ner chikanen sig.

”Det ser ud til, at der er nogen, der spe ku le rer i mang lerne i sags be hand lin-
gen og i at trække tiden ud, og at der er nogen, som synes, at målet hel liger
mid let. Efter min op fattel se er det uet isk, hvis man ikke tager hen syn til, at
der altid er en part i disse sager, som ikke har bedt om at blive en del af en
konflikt, nemlig barnet,” siger formanden for Danske Fa milie ad vo kater,
Helle Larsen.

Også fa milie ad vo kat Anja Cordes stø der på sager, hvor forhaling af tiden
ind går som et mål rettet red skab til at skade den anden foræl der.

”Vi ser, at der er tenden ser i de her konkre te sager, som viser, at er man
skrup pel løs nok, så kan man uden stort be svær minge le re så meget med
tinge ne, at det ska der den anden foræl der, blandt andet ved at forhale
tiden,” siger hun.

Flere ste der på internettet fl o re rer en uofficiel ”opskrift” på, hvordan man i
sager om samvær, bopæl og foræl dre myn dig hed med fordel kan snyde sy-
ste met ved at komme med fal ske an klager og træk ke tiden ud.
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Hos Stats forvalt ningen, der be hand ler sager om samvær, bopæl og foræl -
dre myn dig hed, erkender kon torchef Bente Kous dal Sø rensen proble matik-
ken.

”Ja, vi har kend skab til, at der lig ger en op skrift, så man kan bygge sin sag
op på en måde, der fal der ud til ens egen fordel og uden, at man bagef ter
kan dømmes for injurier. Vi ved også, at tiden kan arbej de for den ene for-
æl der, og at jo længe re tid et barn ikke ser den ene, desto svæ re re bliver det
at gen-etab le re kontakten. Da vi kender pro blem stil lingen, ar bej der vi med
at for hindre, at for æl dre ne mis bruger reg lerne,” siger hun.

Eyvind Ve s sel bo, so cial ordfø rer for Venstre, ser frem til en snarlig evalu e -
ring af de ændringer, der blev fo re taget i Foræl dre ansvarslo ven sid ste år,
for noget funge rer ikke efter hensig ten, mener han.

”Der er for mig at se to hovedpro ble mer. For det før ste er Stats forvalt nin-
gen for lang tid om at få sagerne igennem, og for det andet for mår den ikke
at få for æl dre ne til at føre en di alog, så sa gerne ikke eska le rer og ender med
chi kane. Des u den er det pro ble matisk, at det of test er jurister, der ikke er
ud dannet til at hånd te re de her pro ble mer, som sid der i Stats forvalt ningen.
Der er brug for nogle andre fag folk til at se på sa gerne også,” siger han.

So cial ordfø rer for Radikale Ven stre, Zenia Stampe, mener, at pro ble met
kal der på en po li tisk løs ning.

“Det er noget, vi ikke kan leve med. Det er uhold bart, at man ikke blot kan
chi kane re, men også frarøve barnet den anden for æl der. Der bør være
noget kon trol, så man hurtige re kan afdække, om der i de enkelte sager er
tale om chikane. Des u den mener jeg ikke, at man fordi barnet eventu elt
ikke har set den ene foræl der i et halvt år, skal ned pri o rite re kontakten,
men i ste det gøre noget for at få den ge ne table ret. Ofte tror jeg, at man fo -
ku se rer på den korte bane og glemmer at tænke lang sig tet,” siger hun.

Det har ikke været mu ligt at få en kommentar fra so cial minister Manu Sa -
re en (R).
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Søren Dahl er et pseu do nym. Hans rig tige navn er kendt af re daktio nen.
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