Offentligt brev från MinPappa till Lunds kommun och lokala media 2010-09-09
Hej,
Vi var glada att så många kom på seminariet i förra veckan. Trist att inte alla hade möjlighet, men
bättre några istället för alla.
Domarna var positiva efter mötet och beredda på att driva det projekt vi föreslår nedan.
Fallstudier
Målen som är bilagda i filer innehåller märkliga rekommendationer som ifrågasätter handläggningen.
Oftast är karaktären att pappan anses vara onormal och högst olämplig i Lund, men när denne flyttar
eller den andre föräldern till andra kommuner blir han genast lämplig och ibland så lämplig att han
erhåller vårdnaden och mammans tid reduceras kraftigt pga dålig inverkan på barnet/n.
Fall 5 i pdf filen är ett fall där mamman ertappats med narkotika och den nye styvpappan misshandlat
och sexuellt utnyttjat sonen. Saken är polisanmäld och anmäld till socialen. I detta fall inser vem som
helst, att situationen som familjerätten försatt sig i genom märkliga beslut och rekommendationer, att
något inte står rätt till vid familjerättens handläggning. Saknas kompetens eller är det dåligt ledarskap
eller är det handledarnas dåliga kompetens som ligger till grund? Fallen talar sitt eget språk och vi
behöver inte kommentera dessa närmre.
Lagstiftningen
Lagstiftningen är mycket tydlig på området:
1.
Missbruk
2.
Psykisk sjukdom
3.
Kriminalitet/Våldsamheter/misshandel (dvs dömda, inte beskyllningar!)
Punkterna betyder att föräldern anses vara olämplig som vårdnadshavare om den andre är fullt normal
och ostraffad om kriterierna ovan uppfylls. Som ni ser av bilagda mål tillämpas inte lagstiftningens
råmärken utan en mansdiskriminerande modell där mamman kan vara hur galen eller olämplig som
helst. Hon får vårdnaden ändå i Lund.
Man skyller på att det är historia vid familjerätten, men om historien upprepar sig är det fel på
personligheten hos mamman och man kan inte bortse ifrån historien som man så gärna vill vid
familjerätten.
Kontinuerligt sabotage och märkliga anledningar verkar också vara ok att mammorna driver för att
undanhålla barnet/n från att träffa sina pappor. Detta är inte OK enligt lagstiftningen.
Anklaga statistik
Man kan anklaga statistiken vi räknat fram på alla möjliga sätt, men när man läser bilagda fall, som är
ett axplock av alla mål vi läst och gått igenom, inser man att statistiken vi har styrkes av både
intervjuerna och fallen vi tagit fram som exempel.
Något måste göras för att komma i ordning med missförhållandena!
Projektförslag
Vi har därför föreslagit att man driver ett projekt i Lund där man tillämpar Australien modellen
alternativt kör Trondheimsmodellen fullt ut och inte försvenskar denna. Bilagda korta stolpar finns i
PDF filen.
Principiellt betyder detta att man tvingar föräldrarna till samarbete och att ta fram lösningsförslag till
domstolen tillsammans. Har man kunnat sätta sitt barn till världen måste man även vara vuxen och ta
sitt ansvar. Man accepterar inga sabotage och trams med sjuka barn, alienering och sabotage av
umgängena alls. Sådant skall medföra att den person som har vårdnaden förlorar denna omgående.
Båda föräldrarna skall arbeta för maximal tillgång till sina båda föräldrar. Ostraffade föräldrar skall få
gemensam vårdnad och växelvist boende där så möjligt pga avstånd.
Vi föreslår samarbete
Vi kommer att under den kommande veckan träffa de intresserade som vill delta. Vi inbjuder även
kommun och familjerätt/soc att delta. Vi bryr oss inte om historien nu utan vi skall lösa problemet som
är framför oss så att samma saker aldrig mer får ske igen.
Ett samarbete är det bästa mellan alla parter för att få Lund till att vara den drivande kommunen inom
området istället för att skylla på JO, DO, Socialstyrelsen och alla andra.
Vi föreslår därför att Lundamodellen blir projektets namn och vi är beredda till omgående start. Ta
kommandot och driv utvecklingen för att vända det negativa till något positivt!
Med vänlig hälsning,
MinPappa.nu
Per Frennbro

