Åbent brev til pressen fra advokat og mediator Vivian Jørgensen
Advokat Pia Deleuran har g.d. i P4 København rejst kritik af sagsbehandlingen i
statsforvaltningerne og Familiestyrelsen.
Jeg arbejder, som familieretsadvokat, herunder dagligt med samværssager, og det er min
erfaring fra de sager jeg har personligt kendskab til, at der er tale om et generelt alvorligt
problem og ikke om enkeltstående fejl i sagsbehandlingen i statsforvaltningerne og
Familiestyrelsen.
Det er derfor ærgerligt, at Statsforvaltningen Hovedstaden i sin pressemeddelelse af g.d.
så kategorisk afviser kritikken, og ikke konstruktivt indgår i en debat for at løse problemerne.
Den erfaring jeg har om forkert sagsbehandling i statsforvaltningerne og Familiestyrelsen
hidrører ikke kun fra sager, hvor jeg er registreret som advokat hos forvaltningen men i højere
grad fra rådgivning i større eller mindre omfang af klienter, som selv udadtil står for sagen.
Jeg er bekendt med, at advokat Pia Deleuran på samme måde foretager rådgivning uden at
optræde som advokat i sagen, og det er derfor ærgerligt, at statsforvaltningen går efter
advokat Pia Deleuran i stedet for at gå efter "bolden".
Den sagsbehandling, som mine klienter har fået i statsforvaltningen eller Familiestyrelsen, har
generelt været utilfredsstillende. Oplysninger om f.eks. vold eller chikane, undersøges ofte
ikke.
I mange af de sager jeg har set, indgåes ofte samværs"aftaler" på første møde i
statsforvaltningen, også selv om der protesteres over samvær og oplyses om verserende
strafbare forhold.
"Aftalerne" kan generelt ikke ændres efterfølgende.
Der vejledes om, at det ikke bliver anderledes, da "der alligevel bliver samvær". Denne
vejledning er i overensstemmelse med den praksis, jeg ser ved statsforvaltningerne og
Familiestyrelsen, hvor samvær så godt som altid fastsættes med børn, der ikke selv kan tale
deres sag, uanset om der er dokumentation for vold, misbrug eller psykiske problemer hos
samværsforælderen eller alarmerende udtalelser fra børnene.
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