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Distancimi prindëror
Nga Ravi Kaur Mahey
Distancimi prindëror, në lidhje me
rastet e gjyqeve familjare, është
vështirë
të
përcaktohet.
Në
përgjithësi, distancimi i prindërve
përfshin një fëmijë që hedh poshtë
një prind kryesisht për shkak të
ndikimit dhe / ose manipulimit të
tjetrit.
Megjithatë, refuzimi ose largimi i
fëmijës ndaj një prindi nuk është
gjithmonë rezultat i manipulimit,
duke e bërë të vështirë që gjykatat të
trajtojnë në mënyrë të përshtatshme.
Hulumtimet nga Fondacioni Nuffield
Ravi
në vitin 2013 tregojnë se rreth 10% e
Kaur Mahey
prindërve të ndarë kanë marrëveshje
kontakti të bëra përmes gjykatave, me rreth 1,400 raste çdo vit që kthehen në gjykatë duke
kërkuar zbatimin e urdhrave të kontaktit.
Këtë vjeshtë do të shihen udhëzime të reja që u jepen punonjësve socialë që kujdesen për
interesat e fëmijëve në gjykatat e familjes, që do të thotë se për herë të parë do të merret
parasysh mundësia që një fëmijë të jetë kthyer qëllimisht kundër një prindi nga tjetri. Për të
dalluar distancimet prindërore nga ndryshimet e tjera të sjelljes që fëmijët shpesh tregojnë
gjatë një ndarje prindërore, intensiteti dhe / ose frekuenca e sjelljes së tyre do të merren
parasysh. Këto zhvillime kanë tërhequr reagime të përziera, ndërsa Shërbimi Këshillimor dhe
Mbështetës i Gjykatave të Fëmijëve dhe Familjes (CAFCASS) shpreson se udhëzimet do të
përbëjnë një bazë për punonjësit socialë për të shqyrtuar se çfarë po ndodh me të dy prindërit
në vend që të fajësojnë, të tjerë marrin një qasje më të kujdesshme.
Profesori i studimeve socio-juridike, Liz Trinder, mendon se ideja e distancimit prindëror duhet
të trajtohet me kujdes.
“Problemi me konceptin është se premisa juaj është se fëmija ka qenë i përpunuar mentalisht,
kjo do të thotë që nuk mund t’i besoni asaj që fëmija po i thotë gjykatës”.
Sarah Parsons i CAFCASS-it argumenton se është e rëndësishme të mos harrosh ndikimin
gjatë gjithë jetës kur fëmija është tjetërsuar; “... një i rritur mund të shikojë përsëri fëmijërinë
dhe të ndihet i mashtruar nga prindër të besuar, të rriturit mund të kenë probleme të shëndetit
mendor”.
Drejtori i Kujdesit për Fëmijë në Duncan Lewis, Ravi Kaur Mahey, komenton;
“Ka pasur një ndërgjegjësim të ndjeshëm të distancimit të prindërve në dekadën e fundit, me
disa raste që theksojnë çështjen, megjithatë, mbetet fakti se ende ka shumë për të bërë për
identifikimin e duhur të rasteve të tilla. Gjyqtarët, punonjësit socialë dhe madje edhe CAFCASS
ndërsa janë të vetëdijshëm, ende nuk kanë trajnim dhe burime për ta identifikuar atë në
mënyrë të saktë në fillim të procedurave. Ka shumë raste kur procedimet kanë vazhduar me
vite dhe gjykatat ngurrojnë të ndërmarrin veprime drastike dhe të ndryshojnë vendbanimin e
fëmijës tek prindi i tjetërsuar. Përderisa kjo nuk do të jetë zgjidhja e duhur në të gjitha rastet,
nëse kapet në fillim, hulumtimet sugjerojnë se mund të jetë produktive për fëmijën dhe prindërit
në afat më të gjatë.”
Në fund të fundit, distancimi prindëror mbetet një subjekt i vështirë për t’u trajtuar në gjyqet e
familjes.
Praktika e Ravi Kaur Mahey përfshin përfaqësimin e prindërve dhe të rinjve në procedurat e
kujdesit që përfshijnë një varg çështjesh, duke përfshirë keqpërdorimin e drogës dhe alkoolit,
dhunën, neglizhencën kronike, vështirësitë e shëndetit mendor ose paaftësinë mentale dhe
vështirësitë në të mësuar. Ajo ka vepruar në një numër rastesh që përfshijnë aplikimet nga
Autoriteti Lokal për një të ri që do të vendoset në Akomodimin e Sigurisë dhe aplikacionet për
Urdhrat e Mbrojtjes së Jashtëzakonshme.
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