Svar på skriftligt spörsmål SSS 471/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om mobbning i anslutning till vårdnad och
om föräldraalienation
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 471/2016 rd undertecknat av
riksdagsledamot Juho Eerola /saf:
Är föräldraalienation och mobbning i anslutning till vårdnad psykiskt våld som
berättigar brådskande placering av barnet och
bör Finland arbeta enligt förpliktelserna i Istanbulkonventionen för att förebygga och
avskaffa denna typ av våld för att skydda dem som utsätts för våld samt att ställa
förövarna av våldshandlingar till svars?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt barnskyddslagen (417/2007) kan ett barn placeras brådskande om brister i omsorgen om barnet
eller andra uppväxtförhållanden eller barnets beteende direkt äventyrar barnets hälsa eller utveckling.
Brådskande placering kan endast tillgripas om det inte finns några andra möjligheter att trygga barnets
säkerhet och välfärd och placeringen ligger i barnets intresse. Från och med den 1 januari 2016 är
förutsättningarna för brådskande placering de samma som vid skyldighet att omhänderta ett barn och
ordna barnets vård utom hemmet. Barnskyddslagen säger inget om psykiskt våld eller vanvård. Ett beslut
om brådskande placering av ett barn och motiveringen för detta utgår alltid från det enskilda fallet.

Regeringens spetsprojekt om barn- och familjetjänster innehåller också en utvecklingshelhet för
tjänster för skilsmässor i barnfamiljer. Helheten genomförs 2016–2018. Målet är att barnfamiljer
efter en skilsmässa ska fungera mer konstruktivt än tidigare i form av ett samarbete mellan
föräldrarna för barnets bästa. Vad gäller systemet för tjänsterna är målet att få det att bättre
motsvara föräldrars och barns behov vid en skilsmässa. Också kompetensen bland
yrkesutbildade i fråga om bemötande av föräldrar och barn vid en skilsmässa och hänvisande till
tjänster förbättras.
Enligt artikel 3 b i Istanbulkonventionen avses med våld i hemmet varje fall av fysiskt, sexuellt,
psykiskt eller ekonomiskt våld som utövas inom familjen eller i hemmiljön eller mellan makar
eller partner eller före detta makar eller partner, oavsett om förövaren delar eller har delat bostad
med brottsoffret eller inte. Istanbulkonventionen omfattar således också psykiskt våld.
Mobbning i anslutning till vårdnad och föräldraalienation som avses i det skriftliga spörsmålet
kan i vissa situationer utgöra psykiskt våld i ovan nämnda bemärkelse. Detta måste dock
bedömas i det enskilda fallet och det går inte att ta allmän ställning i frågan.
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