Delebørn på besøg
Hej Henny
Mit spørgsmål går såmænd ud på: Hvor vigtigt er det med et værelse hos sin far?..
Jeg er mor til to piger på 6 og 10 år.
Siden februar 2012 har de besøgt deres far hver anden weekend - altså med
2 overnatninger plus 2 x sommerferieuger.
Deres tøj opbevares i poser, og de har ikke deres eget værelse.
Det første lange stykke tid sov de alle tre i deres fars dobbeltseng.
Ældste datter berettede ofte om, at hun sov dårligt, fordi hun blev vækket
af fars snorken eller lillesøsters spark eller arm i hovedet m.m.
Først sidste efterår fik deres far anskaffet sig en foldemadras, som han nu
sover på - på gulvet ved siden af.
Pigernes far (44 år) bor hos sine forældre i et hus, hvor der er mulighed for
at indrette værelse, hvis ellers viljen er til det.
Jeg har vendt dette emne med veninder, og deres kommentar er at: når bare
pigerne får noget at spise, og han ikke er voldelig - så er et værelse ikke vigtigt...
Nu vil jeg meget gerne høre din mening, Henny.
Med venlig hilsen
Mor til to

Kære mor til to
Mange tak for dit brev.
Du spørger mig, om jeg mener, det er vigtigt for dine to piger at have et værelse, de kan sove i, når
de hver anden weekend og i to ferieuger besøger deres far. Dine veninder er af den opfattelse, at
hvis ellers pigernes far giver dem mad og i øvrigt ikke er voldelig overfor dem, så betyder det at
have et værelse ikke noget.
Juridisk set har dine veninder jo sådan set ret, for så vidt jeg ved, står der ikke noget i nogen lov for
samværsforældre eller andre forældre for den sags skyld, at børn skal have eget værelse.
I og for sig er det også op til pigernes far at beslutte, hvordan han indretter sig med pigerne, når
de er på besøg hos ham, ligesom det er dig, der bestemmer, hvordan det er hos dig.
På den anden side er der bestemt også andet og mere end fraværelse af vold og det at sørge for,
at de får noget at spise og drikke, der kan have stor betydning for børns trivsel. Også selv om der
ikke direkte er vedtagne eller nedskrevne love og regler herfor.
Du oplever, at pigerne ikke sover godt på grund af de trange forhold, de oplever hos deres far.
Trods tilsyneladende god plads i huset, opbevares deres tøj i plasticposer.
Pigernes far bor hos sine forældre, og har ikke fået indrettet sit eget hjem, hvor han og pigerne
kan være. Hvorfor han i en alder af 44 år ikke har det, ved jeg ikke.
Hvorfor han og pigernes bedsteforældre efter lang tid i samme hus, ikke har indrettet et værelse
til pigerne, ved jeg heller ikke.
Du skriver, at de, hvis viljen var til stede, har mulighed herfor.

Hverken du eller jeg kan tvinge nogen som helst til at indrette værelser.
Men jeg synes, at alle børn, også de børn, der ”kun” kommer på besøg hos den forælder, de ikke
bor hos hver anden weekend, har ret til et sted, de kan kalde deres, og som kan indrettes herefter.
Ikke alle har mulighed for at give hvert barn et værelse, men alle kan indrette en plads, et hjørne
eller andet med seng, et lille bord og et skab eller hylder, hvor børnene kan have nogle af deres
personlige ting.
Et sted, hvor de kan være sig selv og have noget i fred for andre.
Også sådan, at de på den måde føler, at de er velkomne, og at de også hører til her og kan føle sig
hjemme. For når mor og far ikke bor sammen, er hjemme somme tider to steder. Det ene hos mor,
det andet hos far. Også selv om de bor mest hos den ene og kommer på besøg hos den anden.
Derfor er det vigtigt, at der begge steder er nogen, der gerne vil gøre det så godt som muligt for
dem ved at være opmærksom på, hvad de små mennesker har brug for.
Så et sted, en plads, et hjørne eller et værelse må man have. Alt efter plads og mulighed.
Kærlig hilsen og alt det bedste for jer fra
Henny

