Италия: фалшиви психиатрични диагнози за родители

ТЕЗИ КИСКАНИЯ МЕЖДУ ПСИХОЛОЗИТЕ– ЕТО КАК СЕ ВЗИМАТ ДЕЦА ОТ
ДЕМОНИТЕ
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още случаи, свързани със спецоперация „Ангели и демони” на италианската полиция.
Луд за социалните, но със сертификат на нормален от специалистите психиатри
на ASL . Това е извинение да се отнемат деца. Нови сенки върху системата за
осиновяване на деца в Италия.

За социалните служби Стефано е определен като луд, който няма разбиране и
волеизява. И така социалните асистенти от Кастелново Монти му изтръгнаха трите
деца. Завинаги. Една диагноза, на която липсват бази, защото Стефано никога не бил
луд. Но вече няма връщане назад, минали са години в страдания и борби...
През 2015 година, Стефано се разделя със съпругата си.
Както винаги в тези случаи, конфликтите са големи и жена му го заплашва, че ще му
вземе децата. Извикват консултант, който решава да се обърне към социалните
служби. Асистентите извикват бащата на разговор и след известни контроли, пристига
първоначалният отговор. Стефано е "неадекватен да отглежда деца", като го изпращат
в един център за психотерапия и както сам разказва, са го обявили за психически
болен ". „Взеха ми децата, пускаха ме да ги виждам за малко и рядко"...Принуден да
направи тестове по време на психотерапията, Стефано чете резултатите с огромно
облекчение, диагнозата е, че е нормален и той с радост се надява, че ще може да

има отново децата си.
Диагнозата е поставена от невропсихиатър от Кастелново Монти,малко градче в
Емилиа Романиа.градчето, в което той е живял заедно със семейството си, само на 42
км от Бибиано, селището с аферата Ангели и демони, аферата, която покруси цяла
Италия......Но кошмарът на Стефано не е свършил, напротив. Бива извикан от
консултант в съда на Реджо Емилия и независимо от добрите резултати , решението е
като удар в сърцето му, "Неадекватен да изпълнява ролята на баща, тъй като от
наблюденията на лекари имал тежки умствени проблеми". Едно съдебно
решение, което не е отнело силата на Стефано да се бори за справедливост.Бащата
иска среща със социалната служба, като при това взима със себе си телефон, с който
да запише разговора. Един разговор, който е публикувал и който е доста
сюрреалистичен.
" Исках да имам доказателства как ще оправдаят позицията си. Аз им занесох
сертификат, че съм в отлично ментално здраве. Този сертификат не беше възможно
да се оспорва и с него ги притиснах към стената".
Тръгвайки си, бащата забравя раничката си, където е бил телефона. Връща се след
40 минути, през което време е текъл записа.След това изслушва шокиращ запис на
разговора след излизането си.
В този запис имаше вледеняващи реплики, коментира адвокатът Мираля,
специализиран по дела с малолетни и занимаващ се със случая. Казваха, " Тоя е едно
лайно", като имаха предвид психиатъра, установил диагнозата на Стефано, "Как ще
докажем, че тоя е луд сега? " И още дълги смехове и идеи как ще спасят
положението.по такъв начин, че да загуби.
Малко лед това пристига писмо от съда за повторен преглед на бащата. И съдията
този път сменя решението си. Бащата е нормален.Няма нужда от лечение и е годен
баща. Стефано решава да публикува във Фейсбук записите, но вместо да получи
извинения за случилото се, го обвиняват и докладват за обида и дори кметът се
включва в иска срещу него, който е нямал нищо общо със случая до този момент"
Тежък и абсурден случай", коментира адвокатът..."Тези си измислят фалшиви
диагнози, с които отнемат децата от родителите! Как само работят! Тук липсва
човечност и професионална компетентност! От този подход колко съдби са
съсипали?Има нужда всичко това да се изясни"
Това е поредната история на насилие, която хвърля все повече сянка на системата
на отдаване на деца в Италия.
Съдържание на записа, който е направил Стефано.
" Вижте, с тоя ще си имаме проблеми! Трябва да се отнасяме добре с него и в
момента, в който не е внимателен, ще го ударим по слабото място! Има силен
адвокат, който го тласка... Заявявам, че както каза Мишела, тоя е идиот, за да му
даде такъв сертификат (Говори за психиатъра, който му е дал медицинското)
Стигаме до един момент, където не може да се каже, че е с психопатология. А ти
декларира, че е психопат...Дошъл да обжалва твоето заключение и нито да кажеш
не, нито да...Така вие сте написали нещо, което той оборва...Ти му го каза точно,

но сега какво да пиша? Кой знае за какво ще ме обвини сега...Не е заплашвал крайно
това не...Но не е предразположен да сътрудничи...”
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