DO’s
DO 1 :
Bescherm gezinsrelaties tegen
inbreuken door wie dan ook.

DO 3 :
Aanvaard elke andere regeling die
de ouders zelf troffen.

DO 5 :
Handhaaf uitspraken via directe
en parate executie.

Een relatie is iets tussen twee mensen
en van twee mensen. Alleen de wet
mag zich daarmee bemoeien. Gezinsrelaties vallen in de innigste categorie,
die moeten dan ook het meest worden
gevrijwaard van bemoeienissen van
buiten.

De ouders zijn de enigen die in staat
zijn om, mits zonder welke bemoeienis ook, in hun specifieke geval een
zorgregeling op maat te treffen. Elke
aanwezigheid van buitenstaanders
houdt het gevaar in dat het overleg
tussen de ouders in toneel ontaardt
dat uit is op de steun van dit “publiek”.

Dit op gezond verstand gebaseerde
gebod houdt in dat een ouder die
naleving van een zorgregeling wenst,
niet eerst naar de rechter om toestemming.
Of dat een deskundige eerst moet
uitzoeken of een kind het vermeend
traumatiserende effect van een politie-optreden wel aankan.
En dat politiemensen zich niet eerst
onder de pet hoeven krabben, maar
onmiddellijk in actie kunnen komen
om de beschikte situatie te herstellen.
Zo werkt het per slot van rekening ook
als er sprake is van onttrekking aan
het gezag, bij ontvoering. Het geringe
aantal ontvoeringen bewijst de kracht
van die aanpak.

DO 2 :
Verdeel de zorg voor de kinderen
fifty-fifty over de ouders.
De verantwoordelijkheid voor de
kinderen is biologisch en van nature
gelijkelijk over de ouders verdeeld.
Het kind is half vader en half moeder
en daardoor tot zijn dood loyaal aan
beide ouders. Bijgevolg doet alleen
een fifty-fifty zorgdeling recht aan
zowel het kind als de ouders.

DO 4 :
Beslecht twistpunten op basis van
objectieve criteria.
Deze regel geldt voor situaties waarin
derden over meningsverschillen tussen de ouders moeten beslissen.
Dat kan de rechter zijn, maar bijvoorbeeld ook de directeur van een school
of een huisarts.
Zij mogen zich in voorkomende gevallen uitsluitend laten leiden door objectieve en relevante criteria en absoluut
nooit door iets oncontroleerbaars als
intuïtie of dogma’s.
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DON’T’s
DON’t 1 :
Geen bemoeienissen met het ouderschap (het strafrecht uitgezonderd).
Van bemoeienis met het ouderschap
is sprake bij elke tussenkomst, door
welke buitenstaander dan ook, in de
zowel biologisch als emotioneel
innigste relatie die er bestaat: die
tussen ouder en kind.
Een ouder die uit een boek of anderszins iets over opvoeding opsteekt,
beslist altijd nog zelf over het al dan
niet toepassen van die inzichten. Dat
is het onvervreemdbare Alleenbeschikkingsrecht van de ouder.
Slechts de strafwet kan deze
bevoegdheid inperken.
Voor buitenstaanders – ook die met
de beste bedoelingen – is het
ouderschap absoluut verboden terrein.
DON’t 2 :
Niet in het verleden graven.
Zo worden eindeloze discussies voorkomen en wordt gestimuleerd dat er
wordt gewerkt aan toekomstgerichte
oplossingen.
Ook worden zo de afrekeningen onderdrukt die, hoe “terecht” ook, toch
altijd over de rug van kinderen gaan.
DON’t 3 :
Niet ingaan op beschuldigingen of
verwijten.
Een praktisch verbod dat een objectieve toets geeft om escalaties in de
kiem te smoren. Beschuldigingen of

verwijten, hoe terecht eventueel ook,
vallen buiten het strikt zakelijk te
houden proces van het zoeken van
oplossingen.
Geen enkele buitenstaander mag
daar aandacht aan schenken: wat de
ouders met elkaar te verhapstukken
hebben, is alleen en uitsluitend hun
zaak.
DON’t 4 :
Geen discriminerende termen als
“omgang” en “hoofdverblijf”.
Onderscheidend woordgebruik
bevordert het maken van onderscheid.
Dat is in strijd met de principiële
gelijkheid der ouders en van partijen.
Ongelijke behandeling lokt verzet en
strijd uit, waarvan de strijdende
partijen, maar nog meer hun
kinderen, de dupe zijn.

Pijlers voor
een nieuw
Familierecht

DO’s en DON’T’s
voor
gezinsbejegening
óók bij
echtscheiding

DON’t 5 :
Geen eenzijdige wijzigings-verzoeken in behandeling nemen.
De praktische betekenis van deze
regel is, dat ouders zo worden
gedwongen tot het vinden van een
nieuw compromis in geval van
wijziging van omstandigheden.
Zo wordt de vrede afgedwongen en de
strijd bezworen.
De ouders zullen dan de rechter nog
slechts inschakelen voor hun eigen
rechtszekerheid en die van hun
kinderen.
Vanzelf verandert daardoor de zittingzaal van strijdtoneel in onderhandelingsruimte.
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