Worldwide Parental Alienation Day
25 april 2019 - Ouderverstoting Dag

A cross generational coalition with emotional cut off
Familie systeem therapie | Klinische psychologie
Eén op de vijf volwassenen heeft geen contact meer met hun vader nadat
hun ouders uit elkaar gegaan zijn. Helaas zijn de moeders bezig met een
inhaal slag.
Na een scheiding komt het vaak voor dat een van de ouders de scheiding
niet emotioneel kan verwerken. Deze ouder zet dan de kinderen in als
machtsmiddel. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de sociale-, emotionele- en identiteitsontwikkeling van het kind en beschadigt het
kind voor het leven. Dit is het ultieme wapen voor ex-partner geweld dat
in het huidige Nederlandse (recht)systeem nooit ophoudt.

Factsheet
16.000 kinderen verliezen per jaar het
contact met de uitwonende ouder,
wiens ouderschap, voordat de ouders
uit elkaar gingen niet ter discussie
stond = ouderverstoting
Dat zijn 2 kinderen per uur!
Ouderverstoting is strafbaar volgens
art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht!
Veel kinderen van verstoten ouders
ontwikkelen op latere leeftijd zelf
psychische en emotionele problemen.
Een verstoten ouder gaat letterlijk
kapot van verdriet, wordt radeloos en
ontwikkelt vaak ook, behalve psychische,
een aantal somatische klachten.
Van de generatie geboren tussen 1971
en 1991 heeft 1 op de 5 volwassenen
geen contact met vader en 1 op de 20
geen contact met moeder. (CBS/UvA)
1 miljoen volwassenen hebben last van
een jeugdtrauma door een loyaliteitsMensen met een jeugdtrauma zijn over
vertegenwoordigd in beroepen waarbij
zij een verschil willen maken voor
kinderen, zonder hun eigen trauma
verwerkt te hebben.

De familierechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, allerlei zelfstandige professionals en aanverwanten zijn schuldig aan
het ondersteunen van het fenomeen ‘ouderverstoting’. Het is een zeer
schadelijk en onnodig verdienmodel geworden.
Immers, een kind heeft recht op intensieve en evenredige omgang met
beide ouders. Omdat dit NIET bij wet en jurisprudentie duidelijk geregeld
is, worden kinderen zwaar emotioneel mishandeld en krijgt de verstotende ouder geheel de vrije hand.
Door de moedwillig foute interpretatie van “de stem van het kind” en de
ongegronde eis dat “ex-partners goed moeten communiceren” wordt het kind
gelijkwaardige omgang en vaak zelfs de gehele omgang met de andere
ouder ontzegd.
Het kind wordt de andere ouder onthouden en via een emotioneel en
financiële uitputtingsslag in het systeem van rechtbank en instanties
gedwongen en contra productieve hulp trajecten opgedrongen.
De oplossing is simpel en snel uit te voeren:
Ten eerste, is het absolute onzin dat goede omgang tussen ex-partners
een voorwaarde voor gelijkwaardige omgang is. Parallel ouderschap,
met duidelijke, door de rechter bevestigde, regels, beschermt kinderen
zodat ze niet ingezet kunnen worden door de strijdende ouder.
Ten tweede, de authentieke stem van een kind is van nature dat het kind
intensieve omgang wil met beide ouders. Indien een kind aangeeft dat
niet te willen, zal blijken dat het door de andere ouder negatief beïnvloed
wordt. Het weg houden van een kind bij de andere ouder moet direct
uitvoerbaar gesanctioneerd worden. Dan is het meteen afgelopen. Dit
kan door dwangsommen en zelfs lijfsdwang. Maar ook een actievere rol
van de wijkagent. Dit zal enorm preventief werken. Immers, nu kan iedere
uitspraak zonder consequentie doorlopend overtreden worden.
www.herkenouderverstoting.com

Deze beide pijlers, stem van het kind en goede communicatie ex-partners,
worden met opzet verkeerd geïnterpreteerd. Wetenschappelijk is onderbouwd dat de authentieke stem van het kind telt en dat een strijd van
ex-partners beter gestopt kan worden door minimaal tot niet te communiceren: parallel ouderschap.
Mocht er al iets onderzocht moeten worden, dan eerst een nulmeting,
zoals de MASIC. Sorteren ouders voor op ellende, dan horen deze ouders
maatwerk te krijgen door klinisch psychologen, daar het evident is dat
gezond denkende ouders een kind niet weghouden van de andere ouder.
Deze oplossing zal ertoe leiden dat de rechtsgang in drie maanden
eindigt i.p.v. de huidige drie of nog meer jaren. Waarbij aangetekend dat
eenmaal in de rechtbank er al genoeg gebeurd is waardoor het samen tot
een goed ouderschapsplan komen niet mogelijk is gebleken.
Bij complexe scheidingen is er altijd één ex-partner die wil blijven strijden
(hoog conflict persoonlijkheid). De oorzaak is zware persoonlijheidsproblematiek die maakt dat deze persoon nooit op basis van redelijkheid
zal stoppen. Deze mensen zullen alleen stoppen bij duidelijke regels,
structuur en direct, uit te voeren, sancties.
Hier omtrent is het duidend om de presentaties van het symposium
‘Rechtszorg voor ouders die scheiden, een kwestie van willen en doen’
d.d. 25 februari 2019 te bekijken.

https://www.herkenouderverstoting.com/kennis-macht/symposium/349-overzicht-presentaties
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Kinderen hebben
behoefte aan contact
met beide ouders
om een gezonde
identiteit te kunnen
ontwikkelen.
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