SAMLET KOMMENTAR TIL INDLÆGET OM : "ALT FOR LANGE SAGSBEHANDLINGSTIDER I
FAMILIERETSHUSET", på LINKEDIN, den 10. maj 2021. Af Morten Thorsøe Secher, Medlem af det
rådgivende udvalg i Familieretshuset under Social- og indenrigsministeriet. hos Social- og
Indenrigsministeriet (let redigering i hh. til tidlige kommentar)

10. maj 2021
Godfar.dk har deltaget er hele "optoget" til den endelige forløsende forandring, man sagde man ville
lave fra Statsforvaltning til ??? Og vi har set hvor galt det er gået og forsøgt at råbe op ! Men ak . . .
Vi er kommet med hundreder af indlæg og løsningsforslag til hvordan man retter op på 60 års
offentlig-sektors skadesforvoldelse. Vi har haft 1000'er af sagsakter og samtaler med børn, forældere og
pårørende - politikere, fagfolk, specialister - og en masse søde normale mennesker der har fået deres liv
kørt over.
Et billede står tilbage : Total kolaps og Danmarks Familieområde !
. . . og så meget faktuel forkerthed er lavet, at børn-, fædre- og fædrefamiliediskrimination har fået lov
at vokse til yderligere højder, inde i et lukket selvkontrollerende system - Trods de repræsenterer langt
over 2/3 del af befolkningen ?
Læs resten af dette INDLÆG TIL DETTE OPSLAG PÅ www.Godfar.dk under "nyheder". . .
Man er mildes talt rystet, som forælder, borger og almindelig menneske over, at SÅ MEGET forkerthed
kan ske på een gang i et fælles betalt politisk system ?
Vi tænker, der er noget eller nogen inde i systemet, der har en anden vilje - en anden agenda - et andet
formål, end at løse problemerne, men vi står stadig til rådighed for alle der vil den rigtige løsning og VI
HAR mange af løsningerne, og gode folk omkring os, der har endnu flere gode løsninger.
Men "MAN" lytter bare ikke - man VIL IKKE LYTTE ! Det er et helt generelt, gennemgående tema på
Familieområdet - og derfor kan sandheden og virkelighedens problemer aldrig få lov at blive løst som
de fortjener og tusinder af gode danske borgere får smadret deres liv - år efter år efter år.
Tror, at man ville lukke ALT I FAMILIE DANMARK og starte forfra med "normalen", hvis den almindelige
borger - uden for en skilsmisse verdenen - vidste hvad der EGENTLIG foregår inden for murene, på
dette område.
Tror manglen på normalitet - inde i det lukkede system - er et af de - næsten ligeså store problemer,
som "ikke at lytte", som skal løses meget hurtigt.
Vi håber, at "man" (den der tør tage ansvar) snart vil lytte, gå i rigtig dialog og genindføre en normal
normal, så vi kan begynde at opsætte en ånd og et område, der virker, så vi ikke fortsætter med at
skade børn og forældre - ved et bevidst forkert system ! Det er muligt - men det kræver der er en vilje,
et mod og en evne til at ville handling/konsekvens !
Det mere menneskesynet og menneskehåndteringen, der er galt i systemet end systemet selv !
"The more bad you put in - the more bad you get out ! Its not the system thats wrong . . . "
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