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Forældreansvarsloven Pia Deleuran (red.) Hent PDF I oktober 2008 stod det klart for en række forskere,
advokater, psykologer, græsrødder og direkte berørte, at det var nødvendigt at indsamle systematisk viden til
dokumentation af problemerne med forældreansvarsloven, som i 2007 blev vedtaget af et enigt Folketing.

Der blev derfor indkaldt til et statusmøde, og på dette møde blev der dannet flere netværk, som skulle arbejde
med loven og dens virkninger.

Da der fortsat efterlyses dokumentation fra politikernes side i forhold til lovens fejl og mangler, er dette
temahæfte udarbejdet til opfølgning og uddybning af det første temahæfte, der udkom i oktober 2008.
Målgruppen er den samme som for det første hæfte: Alle beslutningstagere, fagpersoner og berørte.

Hæftet slutter af med forslag til rammerne for en ny lovgivning, der vægter samfundsmæssig konfliktløsning
med udgangspunkt i barnets behov for ro, omsorg og beskyttelse.

Som det fremgår af hæftet, er de problemer, loven medfører, fundamentale, og de kan ikke negligeres med
henvisning til parternes bitre stridigheder. Familierne har brug for et velfungerende

konflikthåndteringssystem, og ikke en lov og et system, der opstiller idealer uden hold i den virkelighed, der
er konkret og nærværende.
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