HJERTELØS 1
Forældreansvarslovens § 4: "Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er
bedst for barnet."
Forældreansvarslovens § 19, stk. 1: "Barnets forbindelse med begge forældre
søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har
bopæl hos. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær."
Retsplejelovens bestemmelse om tvangsmæssig udlevering af børn § 536, stk. 6
:"Fuldbyrdelse kan ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed derved
udsættes for alvorlig fare".
Familiestyrelsens vejledning om børnesagkyndige undersøgelser henviser til Dansk
Psykologforenings vejledning. Af denne fremgår: "Psykologen skal være opmærksom på, at
der skal tungtvejende grunde til at anbefale ophævelse af samvær, og at indskrænket eller
overvåget samvær børn være forsøgt inden."
Samvær fastsættes nærmest altid, uanset hvor meget den primære omsorgsperson
protesterer og fremlægger skadestuerapporter, polititilhold, politialarmer, politianmeldelser
for vold eller trusler på livet, eller domme for vold. Også generelt uanset hvor meget barnet
selv protesterer mod samvær. Indtil 1996 blev barnets bedste fortolket ud fra en konkret
vurdering af om samvær var gavnligt for barnet. I dag fortolkes barnets bedste i praksis
generelt som samvær er altid godt, uanset om det er sikkert og positivt.
Den 10. sept. 2009 udtaltes i Altinget:
-af Statsforvaltningen Sjælland, ved kontorchef Roar Kolmos: "Man kan ikke sige på
forhånd, om en pædofil eller en voldsmand vil få samvær med sit barn eller ej. Vi skal finde
den bedste løsning for barnet. At det er skidt for ét barn at se for eksempel sin far, behøver
ikke at være skidt for et andet. Far vil sige, at det er en helt ny situation med et andet barn,
og det kan han have reet il. Uvedkommende sager skal ikke blandes ind i nye"
-og af Statsforvaltningen Midtjylland, ved kontorchef Mogens Elming: "Intet er rent sort eller
rent hvidt. Afgørelser om samvær hviler på en konkret individuel vurdering, og en afgørelse i
en sag med ét barn behøver ikke at være den samme som i en sag med en søskende,
uanset hvad fortiden indebærer... Han tilføjer, at samme forhold gør sig gældende, selvom
ansøger er dømt for drab på sin samlever og dennes to sønner, som tilfældet er med Peter
Lundin."
Når samvær fastsættes ud fra andet end barnets bedste protester barnets primær
omsorgsperson ofte, og barnet må udleveres tvangsmæssigt. Børn tvangsudleveres selv om
det er til fare. Det sker enten ved tvangsbøder fra 500-8.000 kr. pr. gang, der ikke
udleveres eller ved at fogden kører til barnets vuggestue eller børnehave og henter barnet
og med magt udleverer barnet til samværsforælderen, uden forudgående meddelelse til den
primære omsorgsperson og uden at den primære omsorgsperson er til stede.
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