Социалните служби в Обединеното кралство отнемат рекорден
брой деца… оставяйки родителите ужасени
Принудителнто осиновяване, социални услуги, Великобритания

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, 18 септември 2018 г. (LifeSiteNews) - Отнемането на
деца от държавата е един от най-лошите кошмари на майките и бащите. За
съжаление, това се случва на хиляди родители в Обединеното кралство всяка година и не винаги с добри намерения.
Според British Sun, броят на децата, отнети от родителите си за „принудителни
грижи“, е нараснал от 7 550 на 10 130 през 2017 г .Увеличението е 34%. Като вземете
предвид и децата, отнети със съгласието на родителите, броят им нараства до 32 810.
Всеки, който чете британските вестници или женски списания, знае истории за деца,
които са били отнети, защото социалните работници погрешно са обвинили
родителите в злоупотреби. Една от най-известните е тази на Джил Гос, чиято дъщеря
Алиса бе взета от нея, когато била на 10 седмици.
След като видяла оток на ръката на дъщеря си, Джил отвела Алиса в болницата.
Лекарите открили малки фрактури, за които казали, че може да са причинени от
недостиг на витамин D, за който бебето вече е било лекувано - но все пак Джил била
арестувана. Въпреки че обвиненията срещу Джил били оттеглени, Алиса била взета от
нея и дадена за осиновяване. Когато забременяла със сина си, Джил избягала в
Испания. Тя казала, че социалните работници са я заплашили,че ще вземат бебето й,
когато се роди.
Има и истории за това, че децата се вземат от родителите, защото са с наднормено
тегло или не си мият зъбите, или дори са упорити, че не им бил купен сладолед в един
случай, описан в долния линк:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/13/social-worker-criticised-child-taken-away-moth
er-refused-give/

Има и случай в съда, за родители, които са загубили и двамата си синове, след като
майката завела по-малкия в болницата, тъй като се появила подутина на главата му.
Двама лекари предположили, че това е пукнатина, а трети сметнал, че това е
фрактура. Родителите не са били обвинявани или осъждани за каквото и да е
престъпление - но и двете момчета били отнети и осиновени от други.
Някои съдии смятат, че социалните работници са твърде бързи да отнемат децата.
През миналия юни съдията сър Андрю Макфарлейн, председател на семейната
дивизия, каза, че съдилищата виждат твърде много случаи, които не са достатъчно
сериозни, за да оправдаят вземането на деца от родителите.
„Може да се каже, че достигнахме етап, при който прага за получаване на съдебна
заповед за публично право е забележимо нисък, докато без съмнение в резултат на
сегашния финансов климат, прагът за достъп на семейството до специализирана
подкрепа услугите в общността, обратно, са много високи ”, каза той.
Но не само бедните семейства са изложени на риск да вземат децата им от
държавата. Джил Гос е фризьор. Родителите, на които бяха отнети синовете бяха
инженер и счетоводител. Сега те провеждат благотворителна дейност за родители на
други „принудително осиновени“ деца.
Кражбата на деца от държавата е нещо, което може да се случи на всеки родител в
Обединеното кралство и по този начин нещо, за което всички родители във
Великобритания трябва да се тревожат.
Източник:
https://www.lifesitenews.com/blogs/uk-social-services-are-taking-away-record-numbers-of-ki
ds...leaving-parents?fbclid=IwAR00qBwCGKzssiIR2zO6J5kUw2qpb6osfTpe6jjOq6h12wwaN
a9WXhC3_ZM
Превод: Екип Национална група „Не на стратегията за детето 2019-2030!”

