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Mamman är boven i skilsmässodramat
Passa dig, sabotör! Du är avslöjad. Jag har sammanställt en gärningsmammaprofil över
förövarna i vårdnadstvister, de där mammorna som med alla medel försöker stöta bort pappan
ur barnens liv. De som saboterar hans umgänge med barnen och indoktrinerar barnen så att de
inte vill träffa honom.
Vem kan vara så egoistisk att man vill ta ifrån sina barn sin pappa? Jag vet. På det år som gått
sedan jag utnämnde mig till pappaombudsman har jag pratat med hundratals pappor, fått
inblick i deras fall och börjat skönja ett mönster. Det är samma typ av kvinna som
förekommer i vårdnadstvist efter vårdnadstvist. Här är hon, avklädd i hela sin tarvlighet:
Hon lever på bidrag, helt eller delvis. Påfallande många av de här kvinnorna är sjukskrivna,
de har eller har haft psykiska besvär, de är arbetslösa eller går på arbetsmarknadsprogram.
Eftersom de annars skulle ha en dålig ekonomi använder de barnen som födkrok: lyckas de
bli av med pappan kan de räkna med allehanda bidrag.
Många av dem har själva en dominant mamma, som lägger sig i och styr deras liv med
barnen. Många av dem vill straffa sin exman, hämnas att han var
otrogen eller lämnade dem. De är svartsjuka mot hans nya kvinna. De trycker barnen intill sig
för att tillfredsställa sitt kontrollbehov. Men tydligast av allt, den utslagsgivande drivkraften
till deras förbrytelse, är dessa kvinnors sökande efter en identitet. Barnen blir deras allt. I brist
på annat i livet fixerar de sig vid barnen, har dem som sällskap eller i de mest extrema fallen
som en sorts personliga assistenter.
När barnen gillar även sin pappa känner sig de här kvinnorna hotade, konkurrensutsatta på
det enda område där de trott sig kunna vara suveräna. De försvaras av socionomer på
socialkontoren och en samling kvinnliga journalister och debattörer som i ett slags
kollegialitet anser att kvinnor ska ha rätt att bete sig så här. Det är märkligt att socionomerna,
som dagligen får in nya fall, inte ser mönstret, att här kommer ännu en kvinna som utifrån
tveksamma bevekelsegrunder tar till knep efter knep för att bli av med pappan. De verkar inte
förstå att det är honom de ska jobba för, att han i de här fallen är ännu viktigare än vanligt.
Genom att isolera barnen från pappan ger de här kvinnorna sina barn en dålig, asocial miljö.
Här krävs en pappa som styr upp barnens liv och ser till att de får en normal uppväxt. Han är
hyperviktig som motvikt till den destruktiva mamman.
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