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Pappor ryter till om
sina rättigheter
AKTUELLT  Förra veckan publicerade Västerås Tidning en artik el
med rubriken ”Pappor står utanför lagen”.  Den handla de om
”David” som inte får träffa sitt barn i den utsträc kning han vill och
som upplever att han blir diskriminerad av myndighe terna på grund
av att han är pappa.

Artikeln om ”David” har väckt väldigt starka känslor och många
västeråsare har hört av sig, ringt och mailat, för att berätta om sina
upplevelser.
Här nedan publicerar vi utdrag ur några av läsarreaktionerna.
Hör gärna av dig om du har varit med om något liknande. Kanske har du
en egen historia att berätta?

Så här tycker våra läsare...

”Visst är det rätt att vi pappor inte har några rättigheter.”

”Om mamma slår pappa stoppar polisen alla bevis på detta i
papperskorgen”

”Om mamma slår pappa inför barnen låtsas social-en att det inte har skett”

”Tack så mycket för vad ni har skrivit. Att pappor har ett värde. DE ÄR
MER ÄN GULD VÄRDA!”

”Vem tänker på barnets bästa? Inte myndigheterna i alla fall”

”Myndigheterna går på mammans sida hela tiden... papporna får ingen
hjälp vid exempelvis familjerätten. När mamman tycker att pappan får för
mycket medhåll har hon möjlighet att byta handläggare, så vinner mamman
igen! Önskar pappan samma sak så är han motsträvig och inte villig att
samarbeta.”

”Läste artikeln om David, om kampen om sitt barn, och kände genast igen
mig. Enda skillnaden är väl att jag är mamma. I mitt fall så är det pappans
ord som verkar väga tyngst. Och att bryta mot en dom är tydligen inget
brott. Att hålla barn borta från den ena föräldern kan man tydligen göra
gång på gång utan konsekvens. Varken socialen, socialjouren eller polis
gör något. Detta är för mig helt sinnessjukt. Jag känner sorg över att
barnen blir bortglömda. Det heter så vackert att ”vi jobbar med fokus på
barnen” Jag tycker
inte det.”

”För barnens skull är det så viktigt att vi lyfter dessa frågor. Barn har rätt
att träffa och älska båda sina föräldrar utan att bli ifrågasatta.”

”Tror detta ämne är något som ligger i en gråzon och som verkligen
behöver lyftas fram.”

”Tack för artikeln om att pappor står utanför lagen. Underbart att ni lyfter
fram en av alla dessa situationer som vi pappor kan hamna i.”

Jessika Hedén
jessika.heden@vasterastidning.se

Detta är en utskrift från Västerås Tidning
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Allt fler anmäls för
våldtäkt i länet
AKTUELLT  fre 17/2  Antalet anmälda fall av våldtäkt i Västmanland
har ständigt ökat sedan 2001. Under förra året anmä ldes 173 fall av
våldtäkt och av dem lämnades 32 fall vidare till åk lagaren.

”Jag har förträngt storadelar av min barndom”
AKTUELLT  fre 17/2  Enligt Brottsförebyggande rådet inträffar nio
procent av alla våldtäkter utomhus. Resten inträffa r inomhus och i
majoriteten av fallen är förövaren bekant med offre t. 18-åriga
”Frida” från Surahammar vet alltför väl vad det inne bär. Under sju
års tid blev hon utsatt för sexuella övergrepp och våldtäkt av sin
styvfar.

Fortfarande få papporhemma med sina barn

AKTUELLT  Västmanlands pappor är dåliga på att ta ut sina
föräldradagar. Bara var fjärde föräldrardag i Västm anland tas ut av
pappan.

Krigsliknande trauman för barn sombevittnar våld i hemmet
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på Barnahus Västmanland. Lena Lagerström, Lena Carlsson, och Lotten
Eriksson sitter i barnens väntrum, inrett för att skapa lugn och harmoni.Foto: Foto: Marcus Olsson

AKTUELLT  fre 3/2  De senaste fem åren har 1 555 anmälningar om
misshandelsbrott mot barn och 865 anmälningar om se xualbrott
riktade mot barn kommit in i Västmanland. Det enlig t
Brottsförebyggande rådet. Västerås Tidning har besö kt Barnahus
Västmanland, dit länets barn och ungdomar kommer so m misstänks
ha varit utsatta för sexualbrott eller våld i nära relationer, samt barn
som bevittnat våld.
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