Barnets Tarv Nu - Netværk for ændring af forældreansvarsloven
Kære Presse.
Kom og hør om smerten for de børn og voksne, som er ramt af forældreansvarsloven.
Loven anvendes, når der er konflikter om forældremyndighed og samvær.
Hør også om, at ytringsfriheden trædes under fode, når fagfolk gør opmærksom på problemerne.
Nogle af lovens yderst bekymrende følger for samfundet og de involverede bliver gjort tydelige af
Barnets Tarv Nu - Netværk for ændring af forældreansvarsloven, www.barnetstarv.nu
Tid: Onsdag den 28. april 2010 kl. 19.
Sted: La Oficina, Suomisvej 4 på Frederiksberg.
Program (med forbehold for justeringer):
Kl. 19.00
Velkomst v. advokat, mediator Pia Deleuran
Kl. 19.15
Ouverture v. operasolist Gitta-Maria Sjöberg og pianist Carol Conrad
Kl. 19.30
Præsentation af nyudkommet temahæfte 2 ” Forældreansvarsloven Hvad blev der af barnets tarv?”, Djøfs forlag, se mere her under.
Kl. 20.00
Dokumentarfilm om forældreansvarsloven v. stud.jur. Amalie Bang
Kl. 20.30
Pause m. kaffe og kage
Kl. 21.00
Oplæg v. advokat Anne Land om partsadvokatens rolle i
forældremyndigheds- og samværssager
Kl. 21.15
Oplæg v. direktør, cand.jur. Bente Hagelund om ytringsfrihed og
faglig kritik af offentlige myndigheder
Kl. 21.30
Debat med salen.
Kl. 22.00
Afrunding
Bagside-tekst
Forældreansvarsloven blev vedtaget af et enigt folketing i 2007 og
ændrede grundlaget for familiestrukturen i Danmark. Vedtagelsen
skete på trods af fagpersoners og børneorganisationers advarsler.
Politikerne ønskede at sætte barnet i centrum for loven. Ligeledes
ønskede de, at loven skulle være normdannende for befolkningen,
således at forældre, der gik fra hinanden eller ikke levede sammen,
følte sig forpligtet til at samarbejde om barnet.
Imidlertid kom loven til at tage afsæt i en ideel verden, sådan en, vi
gerne vil have, men som ikke findes og ikke er realistisk. Når loven
skal anvendes som konfliktløsningsredskab i komplekse situationer
mennesker imellem, viser lovens blinde punkter sig. Køn og vold er
temaer, der for eksempel ikke fyldestgørende behandles i loven. Det
betyder, at nogle børn og primære omsorgsgivere i dag udsættes for
forhold, som får følger for deres adfærd og psykiske sundhed.
Temahæftet er det andet i rækken om forældreansvarsloven og er en
samling af faglige artikler og personlige beretninger til fortsat
dokumentation af lovens og administrationens konsekvenser.
VEL MØDT TIL STATUSMØDET

