HJERTELØST

Forældreansvarslovens § 11:
"Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden,
afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden
alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde."

Netværkets erfaring er, at Domstolene ikke længere løser problemerne i familien om børnene. Ved store uenigheder,
som der er, når man nødtvungent går til domstolene for at få hjælp overlades børnene til Prærielove hvor "den
stærkeste får altid ret" og "der dømmes til fred i "Mellemøsten".
Danmark var i rigtigt mange år et dejligt land at bo i, fordi der var enighed om at hjælpe hinanden. Hvis én blev udsat
for overgreb fra statens eller fra en anden medborgers side ville retssystemet beskytte en borger. Vi havde noget der
blev kaldt retssikkerhed.
Det var retsregler, som gav retssikkerhed for alle, børn og voksne, uden hensyn til om de var i familie med hinanden
eller ej.
Sådan er det ikke mere. I dag er en lille gruppe mennesker, så godt som retsløse. Det er den gruppe, hvor
gerningsmanden og ofret er i nær familie med hinanden.
Hvis et biologisk betinget familiemedlem krænker et andet nærtstående familiemedlem - og der er en verserende tvist
om forældremyndighed, bopæl eller samvær - trækker politiet sig. Generelt foretages ikke efterforskning, og sagen
kommer næsten aldrig i retten, selv om barnet fortæller om overgreb, som ville være blevet efterforsket og endt i
retten, hvis familieforholdet ikke havde været der.
Kommunerne holder lav profil. De vil ikke forstyrre det lovtvungne samarbejde i Familien.
Domstolene, statsforvaltningerne og Familiestyrelsen bestemmer generelt at barnet fortsat skal have kontakt med
krænkeren. Krænkerens rettigheder over barnet går forud for barnets ret til sikkerhed og positiv opvækst.
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