
 
Slutreplik – Barn ska skyddas från allt slags våld 
 
 
Vi delar givetvis Gunilla Nordenfors åsikt att barn ska skyddas från fysiskt våld. Men barn ska 
skyddas mot alla slag av våld, inte bara fysiskt våld som begås av män mot kvinnor. Att 
separera barn från sina föräldrar är en allvarlig form av psykologiskt våld som idag drabbar 
allt för många barn. Bara i USA uppskattas siffran till 22 miljoner.  
 
Genom att endast beakta fysiskt våld utövat av män mot kvinnor gör sig Gunilla 
Nordenfors barn en stor björntjänst. Våld i nära relationer är, precis som 
föräldraalienation, så gott som könsneutralt. Att ignorera det är inte förenligt med en 
uppriktig önskan att skydda barn mot våld. 
 
Åsiktsskillnader om föräldraalienation grundar sig till stor del på att man inte förmått ta till 
sig den kunskap som i dag finns på området. Föräldraalienation är ett vedertaget begrepp 
inom psykologisk forskning. Vi rekommenderar därför läsarna att ta del av aktuell forskning. 
Harman, Kruk och Hines (2018) har i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade 
tidskriften Psychological Bulletin sammanfattat den rådande forskningen om PA. Deras 
slutsats är att utan grund stänga av ett barn från kontakt med en tillräckligt bra förälder 
innebär psykisk barnmisshandel, samt att denna kunskap ännu inte har nått ut bland 
beslutsfattare i vårdnadsutredningar. 
 
Den som är intresserad att utan förutfattade meningar ta till sig det senaste om 
föräldraalienation kan också bekanta sig med den databas som finns på Vanderbilt 
University. Databasen innehåller mer än tusen böcker och artiklar från 35 länder i ämnet. 
 
Världen är inte platt, den är rund.  
   
Vi delar också Gunilla Nordenfors uppfattning att socialtjänsten i dag allt för ofta saknar 
möjligheter att göra adekvata riskbedömningar. Variationen är stor och vi tror att det endast 
i någon mån är en resursfråga. Den stora utmaningen är att socialtjänsten saknar kompetens 
att göra adekvata riskbedömningar. 
 
Barn som utsätts för psykisk misshandel behöver också skyddas. Precis som barn som 
utsätts för fysisk misshandel och sexuella övergrepp behöver skyddas. Oberoende av vem 
som utövar våldet och vilken form det tar. Vi har gemensamma intressen av att barn 
skyddas mot alla slag av våld. 
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