Mans- & Familjejours synpunkter på SOU 2017:6
“Se barnet!”
Mans- & Familjejour vill genom detta dokument delge sin syn på de förändringar som
utredaren föreslår. Vi tar även upp aspekter som utredningen saknar och ger egna förslag.
Sammantaget anser Mans- & Familjejour att utredningens förslag inte är tillräckliga för att
reparera de tydligt negativa konsekvenserna av 2006 års vårdnadsreform och inte heller de
grundläggande systematiska felen som finns i nuvarande processer.

Övergripande
“En huvuduppgift var att undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge
tillämpas och ta ställning till om de behöver ändras för att reformens grundläggande syfte –
att stärka barnrättsperspektivet – ska uppnås.”
Vi har valt att svara på just hur barnperspektivet ska stärkas, för att fokusera på alla
Sveriges barn och värna om deras relationer och rättigheter. Utredningen bortser från de
barn vars föräldrar saknar möjlighet att bedriva en rättsprocess. De flesta ändringar i Se
Barnet! utgår från justeringar av rättsprocesser. Lagen behöver ge en tydlig norm gällande
jämställt föräldraskap och vara konfliktdämpande för att minimera antalet rättsprocesser
kring barn.
Tillämpning av FNs barnkonvention kräver nya standarder, processer och myndigheter.
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Standard för barn i Sverige skall utgå från FNs barnkonvention
Denna standard ska vara könsneutral, dvs barn skall ha rätt till båda sina föräldrar från
födseln. Växelvis boende ska vara standard då barnet har särboende föräldrar, då det
enligt entydig forskning är mest gynnsamt för barnet.
Detta leder till att svensk lagstiftning och FNs barnkonvention går hand i hand och eliminerar
problemet med konfliktande lagar och processer.
http://www.dagensjuridik.se/2016/10/jk-varnar-fler-skadestandskrav-mot-staten-om-barnkonv
entionen-blir-svensk-lag

Forskning visar att barn bör ha växelvis boende
Forskningen visar entydigt fördelen av ett växelvis boende för barn med särboende föräldrar.
Dessa barn är psykiskt lika hälsosamma som barn med sammanboende föräldrar. Barn med
likvärdig tillgång till båda sina föräldrar, som bor och upplever vardag lika mycket hos båda
föräldrarna, mår bättre. Detta är det viktigaste för ett barns välbefinnande.
Forskningen visar att faktorer såsom exempelvis geografiskt avstånd och separata förskolor
är sekundära och saknar den relevans de tillmäts i dagens rättsprocesser. Rättsväsendet
ska fokusera på att skapa den gynnsamma situationen “växelvis boende” för barn till
särboende föräldrar.
Forskningen visar också att växelvis boende är bäst för barn vars föräldrar inte är i konflikt.
Samtal och samarbete ska därför uppmuntras och försoning och medling har en avgörande
betydelse för barnets psykiska välmående även vi växelvis boende.
http://www.forskning.se/2017/01/12/vaxelvist-boende-bast-for-skilsmassobarnen/
Den bärande principen i föräldrabalken om “den förälder som bäst tillgodoser barnets behov
till båda sina föräldrar” ska tillmätas ett betydligt högre värde än “kontinuitetsprincipen”.
Kontinuitetsprincipen bör omformuleras till att inbegripa en kontinuitet hos båda sina
föräldrar, som inkluderar båda föräldrarnas nätverk och miljö.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12645/R2011-9-Kartlaggning-av-psykisk-hals
a-bland-barn-och-unga-2.pdf
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Risken för psykisk ohälsa halveras vid växelvis boende jämfört med boende hos en förälder.

Socialtjänstens verksamhet
De sociala myndigheternas verksamhet motverkar idag relationerna mellan föräldrar och
barn. Detta är inte deras fokus och deras arbete utgår från en skild ståndpunkt.
Vår uppfattning, som vi till synes delar med samtliga föräldraorganisationer, är att bristerna
hos socialtjänsten idag är stora. Det behövs en revidering av arbetssätt och kompetens
gällande riktlinjer, utredningsmetodik och könsneutralitet.
Vårdnadsutredningarnas kvalitet brister och blir missvisande och skadliga, som vägledning
för domstolarna. SOU påvisar en hög frekvens som positiv, men blir i själva verket negativ
pga av den undermåliga kvaliteten i utredningarna.
Idag arbetar man med att diskvalificera relationer mellan barn och föräldrar istället för att
fråga sig vilka resurser som skulle kunna stödja och möjliggöra meningsfulla relationer.
Enligt riktlinjerna ska myndigheten identifiera resursbehov. Riktlinjerna följs inte idag.
Detta är en betydande anledning till den stora mängden av icke-fungerande
barn-föräldrarelationer som finns i Sverige. Myndigheten saknar verktyg för att främja dessa
barns kontakt med sina föräldrar.
Vuxnas konflikter, agendor och långsamma processer ska inte drabba barnen och detta
ansvar måste tas på allvar. Socialtjänsten synes uppenbart oförmögen att rätta till sina egna
brister.

Barnens relationer till föräldrar och andra viktiga personer
Vår starka övertygelse är att en annan myndighet ska få i uppdrag att sköta barns
relationer och rätt till sina föräldrar. Denna myndighet ska se till att träffar arrangeras och
genomförs mellan barn och föräldrar. Den ska också se till att barnen kommer så nära den
standard som forskningen säger är bäst för barn, dvs växelvis boende, som möjligt.
I en förlängning bör det även finnas möjligheter att stärka barns nätverk och kontakt med
mor och farföräldrar, syskon, styvföräldrar och samkönade partners.
En sådan myndig bör vara befolkad av medlare, pedagoger och psykologer.
Detta kommer vara en nödvändighet om staten ska ha någon möjlighet att leva upp till FNs
barnkonvention.

Barnets roll i vårdnadstvist
Vi stödjer inte uppfattningen att barn ska tvingas ta ställning i samband med vårdnadstvister.
Detta tunga ansvar ska inte läggas på ett barn. Barn kan svårligen anses göra en bättre
prognos av sin framtid än vad forskning och sunt förnuft kan.
Vi frågar inte barn frågor kring psykologi eller långsiktig påverkan i något annat
sammanhang och vi bör inte göra det i barnets egna fall då detta är vuxenvärldens ansvar,
inte det omyndiga barnets.

Jämställt föräldraskap med lika många reserverade föräldradagar
Idag kan över 200 000 föräldrar inte ta betald föräldraledighet, majoriteten av dessa är
pappor. Just frånvarande fäder är en problematik som drabbar svenska barn hårdare än i
andra nordiska länder. En del av förklaringen är de könsdiskriminerande lagarna och att det
inte finns någon myndighet som följer standarden för vad som är bäst för barn dvs växelvis
boende.
10 % av svenska pappor (dvs 5 % av alla föräldrar) är inte berättigade till föräldraledighet,
vilket får stora konsekvenser.

Ett jämställt föräldraskap kräver att dagarna reserveras för att skapa anknytning. Vårt förslag
är att det ska finnas anknytningsdagar och övriga omsorgsdagar kan fördelas som idag.
Anknytningsdagar ska vara knutna till respektive förälder och kan inte överlåtas till
någon annan. Enligt FNs barnkonvention så ska det finnas tid för anknytning till
respektive förälder.

Föräldrabalken om vårdnadshavare 6 Kap. 3 §
Lagen bygger idag på kön och civilstånd vilket gör att föräldrabalken inte lever upp till
FN-konventionen eller Sveriges grundlag.
6 Kap. 3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med
varandra, och i annat fall av modern ensam.
Förutom att lagen i sig fungerar konfliktdrivande så motverkar den syftet med dedikerade
föräldradagar. Denna lags konsekvens blir att 10 % av männen inte kan ta ut föräldradagar
då de inte blir vårdnadshavare till sina egna biologiska barn.
Denna lag har senaste tiden uppmärksammats av journalister, politiker och medborgare.
Maciej Zaremba, en av Sveriges mest aktade journalister, tog upp fallet i sin artikelserie
“Rättvisans demoner” i Dagens Nyheter. Där kallade han handhavandet av ett sådant fall
för “olagligt”.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-forvandlades-mannen-till-rattvisans-demoner/
Den aktuella debattören Merit Wager har nyligen gett följande kommentar.
http://meritwager.nu/allmant/i-sverige-ar-2017-ska-det-inte-vara-skillnad-mellan-akta-och-oa
kta-barn-som-det-var-forr-i-tiden/
samt blev 2017-06-02 publicerad med en artikel med lagen som utgångspunkt i N
 ya
Wermlands Tidningen.
http://nwt.se/asikter/signerat/2017/06/02/70-ar-gammal-paragraf-mot-barnets
SVT Gomorron har ett inslag gällande denna lag inplanerat.
Svensk lag skapar systematiskt klyftor mellan barn och föräldrar i tusental per år på det sätt
som visas i filmen nedan. Denna informationsfilm har redan setts av över 20 000 svenskar
under 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=PD9EutK_6Qk

Avsaknad av sanktioner vid missbruk av systemet
I nuvarande rättsprocesser används förtal som verktyg för att vinna fördel i process.
Frånvaron av sanktioner mot dessa brott leder till ett omfattande och systematiskt missbruk.
Förtal är psykisk misshandel av den andre föräldern och av barnen som utsätts för detta.
Barn som får bevittna en psykiskt misshandel drabbas på samma sätt som vid bevittnande
av fysisk misshandel. Förtal skall jämställas med fysisk misshandel och beaktas vid
bedömningen av föräldraförmågan.
Missbruket är så utbrett att guider finns att tillgå som beskriver tillvägagångssättet i detalj.
http://www.daddys-sverige.com/guide-foumlr-bittra-moumldrar.html
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Socialtjänstens verksamhet måste revideras eller ersättas
Jämställt föräldraskap kring vårdnad och boende
Anknytningsdagar till båda föräldrarna
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Frågor kring denna skrivelse, källor mm kan ställas till
Nikolas Laios medlem av Styrelsen, 0708 79 97 97, nikolas@laios.se
Robert Wetterling Ordförande, 072 725 35 38, robert.wetterling@gmail.com

