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Danske piger fik lov til at blive hos mor efter retsligt drama
Af: Larz Grabau
HADERSLEV: Efter to en halv times nervepirrende aktivitet både i og udenfor fogedretten her i eftermiddag fik to piger på 8 og 12 år lov til at tage med deres mor hjem igen.
Pigernes italienske far var kommet for at hente dem, som han havde ret til, efter at deres mor er dømt for at have bortført dem fra England.
Men pigerne har hele tiden villet være hos deres mor.
– Jeg har pigerne, lød det lettet fra deres 48-årige danske mor efter retsmødet.
Faderen havde forinden flere gange forgæves forsøgt at overtale pigerne til at tage frivilligt med ud i den ventende bil, hvor deres farbror også ventede.
Hele seancen blev overvåget af dommer, advokater, børnepsykolog, socialrådgiver og en præst.
Men moderen var forment adgang til selve fogedforretningen.
Først til sidst i forløbet blev hun kaldt ind af dommeren.
Her græd og klamrede pigerne sig til hende, så dommeren til sidst stoppede udleveringen.
Læs mere i JydskeVestkysten og e-avisen lørdag.
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