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I oktober 2006 slogs Ferats liv i spillror. Hans 
sambo kidnappade deras gemensamma  
son Deniz och flyttade till Tyskland.  
I ”Pappa älskar dig” beskriver han sin kamp  
för att få vara en del av sonens liv.
– Jag vill stötta andra i samma situation, men 
också sätta press på de pappor som inte  
tar sitt ansvar. Gör det! 

”Han skulle satsa 
allt och aldrig 
någonsin vika 
från sitt barns 
sida.”

Vad är det värsta som kan drabba en 
förälder? Att förlora sina barn, sva-
rar säkert de flesta. Det var vad Ferat 
Korkmaz gjorde den där hösten 2006. 
Inte för att sonen Deniz, då nio måna-
der, förolyckades, men för att mam-
man bestämde sig för att Ferat inte 
längre skulle ha en plats i sonens liv.

Ferat har turkisk bakgrund och kom 
till Sverige och Stockholm med hela 
sin familj som 4-åring. Tillsammans 
byggde de upp ett framgångsrikt fö-
retag i livsmedelsbranschen där Ferat 
och hans bror så småningom blev de 
framträdande entreprenörerna.

Träffades på en mässa
På en jobbmässa i Köln 2003 träffa-
de Ferat Selma, också hon med tur-
kisk bakgrund. Djupt förälskade in-
ledde paret en relation. Strax därpå 
blev Selma arbetslös och för Ferat var 
det självklart att hjälpa henne ekono-
miskt. Själv hade han det gott ställt. 

I juni 2004 flyttade Selma hem till 
Ferat i Stockholm. Hon ville gärna ha 
barn, men Ferat tyckte det var för ti-

digt. Livet tillsammans utvecklade sig 
inte som han hade hoppats. Bland an-
nat var Selma ytterst ovillig att bidra 
till familjens försörjning. 

I april året därpå fick han sitt livs 
största nyhet: han skulle bli pappa.

Ferat hade visserligen inte fått vara 
med i planeringen av detta livsomstör-
tande projekt, men hans inställning 
var solklar. Han skulle bli förälder, det 
är det största som kan hända, han skul-
le satsa allt och aldrig någonsin vika 
från sitt barns sida.

Länsad lägenhet
Nio månader efter sonens födelse kom 
Ferat hem till en totallänsad lägenhet. 
Selma hade tagit sonen och allt av vär-
de i deras gemensamma hem och flytt. 
Utan ett ord, utan någon förklaring.

Ferats berättelse om vad som sedan 
hände är en cocktail av ångest, oro och 
frustration. En kamp mot myndighe-
ter i såväl Sverige som Tyskland, men 
också ett korståg mot sina egna tur-
kiska rötter och synen på föräldraskap 
som något förbehållet mamman. Pap-

pa är en plånbok, mamma vårdar bar-
nen.

Ferat drivs inte av hat eller revansch-
lystnad. Han vill något mer med sin 
bok än att bara berätta sin egen his-
toria. Boken är översatt till både tys-
ka och turkiska och därmed en fyr-
båk i debatten om föräldraskap i olika 
kulturer. Ferat är trött på machomän 
som saknar kontakt med sitt känsloliv 
och inte ens klarar av att säga till sina 
barn att de älskar dem. Själv har han 
nära till gråt och skäms inte ett dugg 
över det. Han tycker det vore sorgligt 
om dagens barn ska bli offer för urtida 
könsroller och därför vill han stärka 
papparollen och skrika: vi är visst be-
tydelsefulla!

Sorg, smärta och en liten pojke
”Pappa älskar dig” är sorglig och otäck 
i ett. Sorglig när man genom Ferats alla 
personliga rader riktade direkt till so-
nen känner hans smärta och saknad. 
Plågsam för att den är en studie i hur 
människor som en gång älskat varan-
dra kan bli så ondskefulla. Vilja så illa.

Och mitt i detta en liten pojke. Så to-
talt utan skuld.

Under de fyra år som gått har Ferat 
lagt hundratusentals kronor på att en 
gång i månaden besöka sin son i Tysk-
land. Ofta har han fått vända åter, ef-
tersom ingen öppnat dörren, trots att 
mötet varit planerat.

Selma hade alltid sin syster och bror 
närvarande när Ferat kom och hon vi-
deofilmade varje minut som Ferat lek-
te med sonen i hennes lilla vardags-
rum. Syskonen agerade intrigmakare, 
allt Ferat gjorde var fel, och Selma var 
snabbt där med kameran. Allt för att 
trigga fram en reaktion hos Ferat som 
skulle kunna hjälpa Selma i vårdnads-
tvisten.

Ingen kommer att tro det här, tänkte 
Ferat, och skaffade därför en egen av-
ancerad filmutrustning med en kame-
ra liten som ett knappnålshuvud och 
fäste på sin egen tröja. Olagligt, ja det 
är möjligt, men det här är viktigare än 
så, resonerade han.

Han visar mig filmerna och en käns-
la av surrealism övermannar mig. Sel-
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mas syskon muckar ideligen med Fe-
rat, uttalar sig hotfullt och förnedran-
de om honom, medan hon själv stän-
digt har den surrande videokameran 
framför ansiktet. Det är obegripligt 
hur Ferat lyckas behålla sitt lugn. Men 
han tänkte på Deniz bästa, att aldrig 
någonsin skrämma honom genom att 
delta i detta ondskefulla verbala spel 
och därmed kanske förlora fattnin-
gen.

Bygger en relation med sonen
År efter år, och med denna bisarra ku-
liss, har Ferat sakta men säkert försökt 
bygga upp en relation med sonen. Nu-
mera tar de in på hotell när de ska träf-
fas i Tyskland, men eftersom mamman 
vägrat att berätta om hans rutiner eller 
ens vad han gillar för mat, har det varit 
en Golgatavandring.

Ferat har gjort vad han kunnat för att 
skapa en så lugn och ”hemtrevlig” vis-
telse på hotellet som möjligt och är no-
ga med att aldrig tala illa om mamman 
så att Deniz hör. De gör mycket, besö-
ker djurparker och lekland och till och 

med pojkens mormor som han aldrig 
fått ha kontakt med för mamman.

När Selma plötsligt förbjöd sonen att 
prata turkiska eller se turkiska teckna-
de filmer fick Ferat bli lika förslagen 
och turbostudera tyska, det språk han 
och Deniz numera, mycket knaggligt, 
kommunicerar på.

Ferat har svårt att smälta att Sel-
ma berövat sonen hans ursprungli-
ga språk. Själv talar Ferat flera språk 
och det är inte tyskan i sig han är emot. 
Men det är allvarligt att hon vill kapa 
deras kommunikation. Att ta ifrån De-
niz hans modersmål är att leka med 
hans identitet, menar han.

Tysk domstol
Kampen fortsätter oförtrutet. Först 
utspelade den sig i Sverige, men sedan 
mamman i tysk tingsrätt fått den ge-
mensamma vårdnaden upphävd (på 
grund av ”samarbetssvårigheter för-
äldrarna emellan”) utspelas den nu 
i Tyskland. Ferat med en tolk vid sin 
sida, än behärskar han inte tyska juri-
diktermer.

Ferat är så mån om att jag ska förstå 
att han bara vill gott och att deras allt-
för korta möten ändå betyder så myck-
et. Han visar mig färska filmer som han 
spelat in med honom själv och sonen. 
Eller ”min lilla varg” som han kallar 
honom.

De leker, busar, gosar och skrattar. 
Skrattet finns där hela tiden. Det glitt-
rar ur två par ögon med exakt samma 
gröna nyans. Och det leker i mungi-
porna på en mansmun och på en liten 
pojkmun med skrattretande lika drag.

Rättslösa pappor
Alla Ferats pengar, all hans energi, all 
hans tid förutom arbetet, går till kam-
pen för att få vara pappa till Deniz. 
Många undrar hur han orkar. Tack 
och lov går hans företag bra. Tack va-
re de pengar han tjänar kan han fort-
sätta åka till Tyskland stup i kvarten 
och driva process. Han kunde starta 
ett eget bokförlag, eftersom han själv 
ville promota sin bok i Sverige, Turkiet 
och Tyskland. Han kunde köpa sig en 
monter och fem dagar på bokmässan 

i Göteborg. Det är som ett korståg där 
Ferat missionerar.

– Jag vill hjälpa andra drabbade för-
äldrar och barn, men också visa ge-
mene man hur rättslösa pappor är när 
det kommer till det viktigaste i livet. 
Mammor kräver ofta enskild vårdnad, 
det gör sällan pappor. Vi vill bara få del 
av våra barn. Ändå är myndigheterna 
nästan konstant på mammans sida och 
alltså inte som de borde – på barnets! 

Att Selma stör sig på hans och so-
nens kärlek, och gör allt för att kväsa 
den, visar enligt Ferat att hon är oför-
mögen att se till deras barns bästa.  

– Jag är inte ute efter ensam vård-
nad. Inte ute efter att beröva Deniz sin 
mamma. Det enda jag vill är att få lov 
att älska honom på samma sätt som 
hon får. Inget på den här jorden – ing-
en på den här jorden – ska få hindra vår 
son från att träffa sin pappa. Det är mitt 
livs kamp och jag ger mig aldrig.

CaRina GLenninG
013-28 01 61

carina.glenning@corren.se

”Det gör inte ont längre. 
Jag har lärt mig hantera 
smärtan, men visst finns 
den där, undangömd i  
mitt hjärta. Ju mer mitt  
ex krånglar desto mer 
stärks jag både som 
människa och i min föräld-
raroll. Därför har allt detta, 
paradoxalt nog, varit 
utvecklande för mig.”   

”Inte utan mina söner” 
av Ingrid Carlqvist. 
Detta är George Pesors 
egen historia, berättad 
genom en journalist. 
En kärlekshistoria över 
två världsdelar och ett 
äktenskap som utveck-
lades till en bitter strid 
om barnen som inte 
slutade förrän en av dem 
(den svenska mamman) 
hamnade i fängelse. Den 
handlar också om ett 
samhälle där rättsäker-
heten för män och barns rätt 
till sina pappor väger lätt.   

”Pappa älskar dig” 
av Ferat Korkmaz. 
Den senaste i raden 
av böcker om pappors 
kamp för att få rätt 
att träffa sina barn. 
Ferats sambo kidnap-
pade Deniz när han 
var nio månader och 
flyttade till Tyskland. I 
dag är han fem år och 
den rättsliga kampen 
pågår allt jämt. Alla 
namn i boken är fingerade 
och det är inte heller Deniz 
som förekommer på bokens 
omslag.

På senare 
år har det 
kommit flera 
dokumentära 
böcker om 
pappor och 
deras kamp 
för sina barn. 
Samtliga 
handlar om 
män som har 
gemensam 
eller enskild 
vårdnad, men 
där mamman 
kidnappat 
barnen.

●

Fler pappahistorier
”Ge aldrig upp” 
av Michael Alonzo. 
Den förre sångaren 
i kultpunkbandet 
KSMB berättar sin 
egen historia om hur 
han levde med en 
kvinna som utåt sätt 
var kärleksfull och 
god, men som inom 
hemmets väggar var 
en kvinna som slog och 
misshandlade. När hon 
senare väntade parets barn bestämde 
hon sig för att hon inte vill ha Michael 
som far, varpå hon kidnappade pojken 
och försvann.

Är du sugen på att läsa boken ”Pappa 
älskar dig” av Ferat Korkmaz? Mejla 
till redaktionen@enpaus.nu så har 
du chans att få ett exemplar.

Farsdagbilagan 
från november 
2009 kan läsas 
på: 
www.corren.se/
img/2009/11/10
/5029923.pdf

”Deniz, jag är väldigt ledsen för din mammas skull. 

Hon tänker varken friskt eller långsiktigt. Hon ver-

kar glömma att du också är av mitt kött och blod. 

Förutom döden kan ingen skilja dig från mig.

Deniz, du kommer att förstå allting bättre när du 

blir äldre. Om jag inte skulle ha råd eller möjlighet, 

om jag skulle bli sjuk eller om din mamma skulle 

berätta allt för många lögner eller osanna uppgif-

ter om mig, så att vår kontakt kapas och jag inte 

kan träffa dig, så ska du veta att jag kämpat, att du 

finns i mitt hjärta och att du är den människa jag 

älskat mest på denna jord.

Det är väldigt svårt för mig att skriva dessa rader, 

men sådan är situationen just nu.

Du förtjänar det bästa i livet, men hur mycket jag 

än kämpat så har jag mött motgång efter mot-

gång. Du ska veta att varje gång vi sågs var du 

glad, lycklig och stolt över att träffa mig. Du visste 

att jag var din pappa och du visste hur mycket jag 

älskade dig.

Jag kommer inte att sluta kämpa för din rätt att 

träffa mig. Det är inte ditt fel att det har blivit så här 

mellan din mamma och mig. Hon älskar dig säkert 

också mycket. Du ska veta att jag alltid kommer att 

älska dig, till mitt sista andetag.”

Pappa

Min kära son Deniz

(Ur boken)


