Han tar strid för papporna
Arne Wirén: De diskrimineras av domstolar och myndigheter i vårdnadstvister
[Arne Wirén har utropat sig till "pappaombudsman" för att hjälpa män som anser att de råkat
illa ut i vårdnadstvister.]
Arne Wirén har utropat sig till "pappaombudsman" för att hjälpa män som anser att de råkat
illa ut i vårdnadstvister.
NORRKÖPING
- Vårdnadstvister är inte när två föräldrar drar i barnen. I de flesta fall är det inte så. Det är
bara en som drar och det är mamman.
Det här kommer Arne Wirén att säga på föreläsningar i Norrköping idag.
Arne Wirén har utsett sig själv till pappaombudsman eftersom han tycker att lagen är helt
snurrig.

Fakta/Några av nyheterna i föräldrabalken 2006.
Ett tydligare barnperspektiv. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om
vårdnad boende och umgänge.
Risken för att barnet kan komma att fara illa skall väga tungt i bedömningen av barnets
bästa. Gemensam vårdnad ska i princip vara uteslutet vid våld i familjen.
Barnet har rätt att komma till tals innan snabbupplysningar lämnas till domstolen
om det är lämpligt.
Föräldrars förmåga att samarbeta är central för att de skall kunna ha gemensam
vårdnad. Det är viktigt att ta en förälders motstånd mot gemensam vårdnad på allvar.
Barnet kan ha en annan sorts umgänge med föräldern än att barnet träffar föräldern,
t ex kan de ha kontakt via brev och telefon.
Domstolen skall aktivt verka för samförståndslösningar som är till barnets bästa och
får utse en medlare i mål om vårdnad, boende och umgänge.
Tolvårsgränsen har tagits bort i verkställighetsmål i syfte att yngre barn i större utsträckning
skall få komma till tals.
Källa: Socialstyrelsen
Pappaombudsmannen är inte en myndighet, utan privatpersonen Arne Wirén, journalist och
debattör.
Han har själv en skilsmässa bakom sig, men en "lycklig" sådan utan konflikt kring det
gemensamma barnet. Wirén har engagerat sig för pappornas sak och var rådgivare åt
regeringens pappagrupp i mitten av 90-talet.
För ett år sedan utropade han sig till pappaombudsman och startade en rådgivning för pappor
som råkat illa ut i vårdnadstvister.
- Sedan dess har jag fått hundratals mejl från pappor som känt sig diskriminerade av
domstolar och myndigheter. Man lyssnar på mamman, men inte på pappan. Det kan inte vara
en slump att så många män har samma erfarenhet, säger Arne Wirén.

Ändrades
Förra sommaren ändrades texten i föräldrabalken. Avsikten var ett tydligare barnperspektiv
och målet var att sätta barnens bästa i centrum.
Men enligt Arne Wirén blev effekten katastrofal för många pappor:
- Det är en helt snurrig lag som uppmuntrar till att skapa konflikt. Lagen ger mammor ännu
fler redskap att få bort pappan ur barnens liv.
Neutral lagtext
Lagtexten är neutral. Det står inte att det är mammorna som ska ha enskild vårdnad, men
Arne Wirén menar att i nio fall av tio blir det så.
- Egentligen spelar det ingen roll. Det är lika illa vem det än är av föräldrarna som blir
utesluten och degraderad.
Systerskap
Att mammorna får så mycket mer gehör än männen beror, menar Arne Wirén, på att de flesta
socialsekreterare är kvinnor. Han talar om systerskap. Han hoppas att att många av de som
arbetar med familjerätt kommer till hans föredrag idag.
- Jag hoppas att de kommer och att de ser mönstret i alla dessa vårdnadstvister. Att de ser att
det är en viss typ av kvinnor som motar bort sina män, säger Wirén.
- De är ofta sjukskrivna, lever på bidrag och har ofta haft en dominerande mamma själv,
säger Wirén.
- För de här kvinnorna blir barnen ett projekt. I brist på annat i livet fixerar de sig vid barnen.
Barnen ger dem en identitet, säger Arne Wirén.
Och tillägger att det naturligtvis inte alltid är så. Men tillräckligt ofta.
- De ställer till med så mycket elände för sina barn. Jag vill att det ska ringa en
varningsklocka: här är återigen en mamma som försöker finta bort mannen, säger Arne
Wirén.
Wirén menar att många kvinnor saboterar männens rätt till umgänge med barnen genom att
skylla på olika omständigheter som gör att pappa och barn inte kan träffas. Konflikten mellan
föräldrarna ska inte drabba barnen.
Ingen jämställdhet
Det finns ingen jämställdhet i föräldraskapet, menar Arne Wirén. Män har inte samma rätt till
sin barn, utan är alltid i underläge.
Mammans språkrör
- Det är männen som behöver samhällets stöd. I stället gör socialtjänsten sig till mammans
språkrör, säger Wirén.
Arne Wirén medger att han generaliserar, men menar också att han ser ett tydligt mönster, "i
90 fall av 100".
Men visst finns det dåliga pappor.
- Jag hjälper inte svikare, misshandlare eller pedofiler. De ska självklart inte ha tillgång till
sina barn, säger Arne Wirén.
Idag håller Arne Wirén föreläsningar på temat "Faderlöshet, ett samhällsproblem".
Medverkar gör också barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen. På Grand Hotell klockan
13.30 och 18.30. Rädda Barnen vet mer.
Arne Lindh
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