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Eigen afspraken
Ondergetekenden willen graag samen het vroegtijdig maken van zorgafspraken door ouders
stimuleren en daartoe met een pilot en een publiekscampagne komen.
– Doel: het bevorderen van een werkende gelijkwaardige verdeling van zorgtaken, ook na
scheiding.
Mensen bewegen vroegtijdig bindende afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Regel de
zaken al voor de zwangerschap. Regel ze zo dat je er zelf de baas over blijft. Doe dat samen met je
eigen omstanders. Houdt het buiten de juridische strijd.
Wij willen een publiekscampagne die werkelijk oplossingen biedt.
– Middel: Ouders maken afspraken bij plannen van kinderen of uiterlijk bij de geboorte. Die
afspraken krijgen niet alleen op papier vorm maar ook door ondersteuningsbeloftes vanuit hun
sociale omgeving. Die ondersteuning houdt ook arbitrage in door de eigen omgeving. Deze
afspraken dienen te worden voorzien van specifieke afspraken voor verschillende omstandigheden
zoals scheiding.
– Specificatie:
– Ouders maken altijd afspraken over de opvoeding
– Zo mogelijk voor, maar uiterlijk bij het begin van de zwangerschap.
– De afspraken worden gespecificeerd voor verschillende relatiecondities (zeg maar voor en na
scheiding)
– Er wordt uitgegaan van juridische inbedding en afdwingbaarheid van die afspraken.
– standaard erkenning van het kind door de biologische vader maakt het mogelijk dit ook in alle
gevallen van ouderschap toe te passen.
– Het is de bedoeling deze afspraken te laten meeondertekenen door getuigen van beide ouders.
– Deze getuigen kunnen beloven om eventueel te helpen bij het oplossen van conflicten tussen de
ouders. Bijvoorbeeld door het vormen van een arbitragecomité. Gang naar de rechter wordt
afgezworen.
– Het verdient aanbeveling het tekenen van deze afspraken op te tuigen met een feestelijk ritueel.
– Praktische doelen:
Plaatselijke dan wel regionale publiekscampagne
– folders, tv, pers
– voorlichting consultatiebureaus, gemeentelijke loketten.
– kern campagne:
Mensen bewegen vroegtijdig bindende afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Regel de
zaken al voor de zwangerschap. Regel ze zo dat je er zelf de baas over blijft. Doe dat samen met je
eigen omstanders. Houdt het buiten de juridische strijd.
Wij willen een publiekscampagne die werkelijk oplossingen biedt.

