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Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov smrti detí a rodičov zainteresovaných na prípadoch
rodičovského odcudzenia, kde rodič za posledných dvanásť mesiacov vyhľadal pomoc Združenia
pre rodičovské odcudzenie (Parental Alienation Awareness Association; ďalej v texte ako PAAA)
a organizácie Podpora osobám v odcudzení (Alienated Persons Support; ďalej v texte ako APS).
Sedem z jedenástich prípadov sa za dvanásť mesiacov skončilo smrťou.
Vo všetkých týchto prípadoch identifikovali PAAA/APS riziká ešte predtým, než došlo k situácii so
smrteľným následkom a nahlásili to úradom, ktoré však nekonali na základe toho, o čom boli
informované. Nasledujúca poznámka šokovala autora a poznamenal ju rodič zainteresovaný na
prípade, ktorý nemal doteraz taký tragický priebeh: “Oni (sociálni pracovníci, právni experti,
sudcovia, policajti a odborníci z iných oblastí) hrajú ruskú ruletu…”.
V diskusii bolo spomenuté, že Jedenásť prípadov bolo hlásených príslušným úradom, ktoré však na
základe toho nekonali. Ako vyplýva zo spomenutých jedenástich správ, ktoré sa týkali 40 rodičov a
detí vo Veľkej Británii, Írsku a na Slovensku, v Siedmich prípadoch došlo k smrti po vypracovaní
správy. Týmto úmrtiam bolo možné predísť, ak by sa v súlade s uvedenými správami boli
uskutočnili efektívne kroky.
Nepostupovalo sa však v súlade s týmito správami, aj keď riziko sa možno pripúšťalo, ale nebolo
považované za život ohrozujúce riziko. Je vhodné povedať, hoci ide o fakt, že každý je nažive
predtým než zomrie, či už je príčinou jeho smrti vražda alebo samovražda, a či je to rodič alebo
dieťa.
Miera úmrtnosti Sedem zo 40 je horšia než pomer stávok v ruskej rulete (1 ku 6).
Nižšie v texte spomínam niekoľko prípadov, ktoré boli identifikované ako nahlásené prípady,
pričom neboli vykonané efektívne kroky. Pri dodržaní „pravidla o vylúčení verejnosti“ (t.j. vo
vzťahu k prípadom, ktorými sa osobne zaoberali PAAA/APS a bez uvedenia nepriamych dôkazov)
a rešpektujúc súkromie, budú v ďalšom texte uvedené len mená jednotlivcov, ktoré boli uverejnené
v iných médiách.

Maryam Alromisse
Prvotný telefonický kontakt s pracovníkom pre podporu
PAAA/APS uskutočnil Yosser Alromisse, ktorý bol otcom
Maryam. Číslo bolo pri prvom telefonáte utajené. Pri
druhom kontakte išlo o telefonát z britského telefónneho
čísla.
Po kontakte cez Skype si pracovník pre podporu PAAA/APS a právny poradca
uvedomili, že buď matka alebo dieťa, alebo dokonca obe, môžu byť vystavené riziku.
Z rozhovov vyplynulo podozrenie, že Yosser sa môže nachádzať v Saffron Walden. PAAA/APS
kontaktovali políciu v Essexe a sociálne služby asi v auguste 2013, ale na základe tejto
informácie nikto neuskutočnil aktívne kroky.11. septembra 2014 Yosser zavraždil Maryam,
a potom aj seba.
((Notes – SW Frank MaG, APS. Gun. Serious PAS. Hair.))

Neels a Angie Billing
Dňa 14.decembra 2014 telefonovala Angie
pracovníkovi pre podporu PAAA/APS .Po dlhom
rozhovore si pracovník pre podporu uvedomil, že
zúčastnené deti sa môžu nachádzať
v nebezpečenstve. Okamžite kontaktoval
miestnu políciu v Ennis (Írsko). Službukonajúci
policajt rozhodol, že je potrebné, aby túto
záležitosť riešili sociálni pracovníci, a nie
polícia. Okamžite zaslal email Agentúre pre
dieťa a rodinu (Child and Family Agency). Dňa
15. decembra kontaktoval pracovník pre podporu
PAAA/APS službukonajúceho sociálneho
pracovníka, ktorý mu oznámil, aby napísal
písomnú správu v predpísanej forme a poslal ju
poštou.
Dňa 18. decembra 2014 sa Neels a Angie navzájom dobodali. Obaja zomreli na mieste. Našťastie
deti neboli počas toho fyzicky zranené.
((Notes- SW Andries, APS. Knife. Separation))

Matka obviňuje otca
(*Mená nie sú uvedené, nakoľko vec je predmetom riešenia Trestného súdu.)
Po tom, ako matka krivo obvinila otca z „nebezpečného zneužívania“, „klamstiev na súde“ a z jeho
„pokusov o únos môjho syna“, pracovník pre podporu podozrieval túto ženu z toho, že môže
predstavovať pre dieťa nebezpečenstvo. Výrok „Dostane dieťa iba cez moju mŕtvolu“ je zvyčajne
jednoznačným náznakom ohrozenia života pre zúčastnené dieťa.
V tejto veci bol kontaktovaný príslušný sociálny pracovník, ale správa bola považovaná za
neopodstatnenú s tým, že ide o „spriahnutie sa s otcom proti matke“.
Včase kratšom než tri mesiace od vypracovania správy bol chlapček mŕtvy, pričom ho zabila jeho vlastná
matka. ((Notes- SW Andries, APS. Knife. Toxic Separation))

Otec bojuje vopred prehratý boj
Táto záležitosť je momentálne na Trestnom súde.

Dňa 1. novembra 2014 nahlásil pracovník pre podporu/terapeut
PAAA/APS sociálnym službám dieť
a, ktoré je v ohrození. Otec dieťaťa, Frank Nia, doprevádzaný
pracovníkom pre podporu, nahlásil v ten istý deň na írskej polícii
Gardai trestné činy, ktoré boli spáchané, ale aj pokračujúce trestné
činy. Polícia ani sociálne služby neverili, že dieťa je v ohrození
a neriadili sa oznámením PAAA/APS.
11. marca 2015 spáchalo mladšie dieťa, 15-ročný Kamran,
samovraždu obesením.
((Notes- SW Andries, APS. hanging. Toxic Divorce))

Hranica pre uskutočnenie zásahu
V niektorých záležitostiach, ktoré boli v predpísanej forme nahlásené sociálnym službám, prišla
odpoveď s tým, že nespĺňajú hranicu pre uskutočnenie zásahu na ochranu dieťaťa a žiadny zásah
nie je potrebný a neuskutoční sa.
Emocionálne zneužívanie, ktoré dieťa prežilo, nie je samo osebe rozpoznateľné; žiadny zo
zúčastnených sociálnych pracovníkov, psychológov alebo príslušníkov polície nemal vedomosti
o rodičovskom odcudzení.
Ak dieťa následne tragicky zomrie, zvyčajne sa nájde iný dôvod na zatajenie pravdy. Najnovším
v tomto smere je „kybernetická šikana“. K známym starým dôvodom, ktoré sa používajú, patria
„financie“, „láska“, „drogy“ a mnohé iné.
S výnimkou prípadov uvedených vyššie, boli v ďalších 4 prípadoch s vylúčením verejnosti takéto
výsledky:


Odcudzený otcom proti matke – dieťa vážne postihnuté PAS (Parental Alienation
Syndrome; syndróm rodičovského odcudzenia) – predávkovanie drogami vo veku 18 rokov
– zomrelo v januári 2015.

•

Odcudzený sociálnymi službami proti rodičom – Nahlásené súdu, avšak nenasledovala
akcia, nakoľko opatrovník súhlasil s odcudzením – samovražda obesením v máji 2015.

•

Dve deti odcudzené matkou proti otcovi – Nahlásené sociálnym službám – deti vážne
postihnuté PAS (Parental Alienation Syndrome; syndróm rodičovského odcudzenia) – (1)
Samovražda obesením, november 2014 – (2) Samovražda predávkovaním, február 2015.

A nakoniec:Napriek tomu, že niektorí terapeuti,
pracovníci pre podporu a iní odborníci pripúšťajú
nebezpečenstvo rodičovského odcudzenia, zdá sa, že
úrady a súdy hrajú Ruskú ruletu so životmi rodičov
a detí.
V mnohých prípadoch ide právnym tímom,
odborníkom na duševné zdravie a úradom
o pokračovanie v tejto hre za účelom finančného zisku.
Každý človek so základnými vedomosťami o rodičovskom odcudzení si uvedomuje, že:




Rodičovské odcudzenie je jednou z najzávažnejších foriem emocionálneho
a psychologického zneužívania dieťaťa
Rodičovské odcudzenie už bolo uznané ako násilie v rodine – tiež nazývané ako
domáce násilie a obťažovanie – a uznali ho mnohé právne systémy
Rodičovské odcudzenie má celoživotný vplyv a dôsledok pre deti, ktoré ho prežili,
ako aj mnohých iných. Z odcudzených detí sa často stávajú rodičia praktizujúci
odcudzenie, keď vyrastú a majú svoje vlastné deti.

„Koľko uší musí mať človek, aby počul plakať ľudí ? Koľko smrteľných prípadov
bude potrebných, kým si uvedomíme, že zomrelo príliš veľa ľudí ?“
Nech obete odpočívajú vpokoji.
Kolektív PAAA/APS

