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Del 1
"Pappans föräldrauttag har en positiv effekt på mammans
medelinkomst"
Idag har vi ca 1,3 milj. pappor i Sverige. Pappans kunskap om föräldrauttag är relativt begränsad och
bottnar troligtvis på brist på kunskap. Pappor får ingen information i ett tidigt stadie t.ex. under
havandeskapet som mammor får eller uppmuntras av partner eller externa aktörer som arbetsgivare
eller media.
Effekten märks i statistiken från Försäkringskassan som visar att snittet i landet avseende pappans
föräldraledighet ligger på ca 21%, vilket inte kan anses vara ett jämställd föräldraskap.
Däremot så visar forskning från IFAU att pappans föräldraledighet med barnen har direkt positiv
konsekvens för mamman och med det hela samhället. För varje föräldramånad pappan är hemma
med barnen så ökar mammans genomsnittinkomst med 7%.

Läs här. [IFAU RAPPORT 2010:5]
- En ganska bra effekt i jämställdhetsarbetet, både för föräldraskap och arbetsliv?
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Del 2
"Större risk för ohälsa bland barn till ensamstående"
En aktuell forskningsöversikt (09-02-06) som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att barn som växer
upp med en ensamstående förälder i Sverige löper omkring 50 procent högre risk att drabbas av
psykiska problem. Studier visar även på ökade risker för andra typer av problem, däribland
självmordsförsök, alkohol- och drogrelaterad sjukdom samt fosterhemsplacering. I Sverige rör det sig
om ca 400 000 barn och siffran växer. Denna studie bekräftar riskbilden som en Kanadensisk studie
pekar på avseende faderlösa hem redan 2002. Där framkommer det tydligt att pappans utanförskap
som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt och statistiken talar sitt tydliga språk:
•
•
•
•

71 % av alla ungdomar som hoppar av gymnasiet har växt upp utan sin pappa
80 % av sexualbrottslingar med subjektivt riktad aggressivitet, har växt upp utan sin pappa
63 % av ungdomarna som begår självmord kommer från faderlösa hem
85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem
etc.

Detta borttvingande av pappan skapar en negativ spiral...
För att vi skall förstå omfattningen av vad "400 000 barn" är så kan vi titta på alkoholism som
folksjukdom. Detta problem omfattas av ca 330 000 kvinnor och män och staten satsar ca 20 - 30
miljarder per år. Barn som lever med ensamstående är ett snabbt växande samhällsproblem. Utan
pappan så saknar barnet naturliga referenser och normer och med det ökar vi risken att barnen bli
morgondagens nya samhällsproblem, vilket vi redan nu ser.
- Destruktivitet föder destruktivitet...
Hur länge skall vi behöva se våra barn lida innan vi börjar få upp ögonen för pappans betydelse i
barnens liv, även efter en separation?

- Genom att säkra barnen behov av båda föräldrarna så skulle vi minska detta växande problem.
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Del 3:
"Barns risk för ohälsa kan minskas genom engagerade
Pappor"
Media vill gärna blåsa upp pappan som något negativt och nyheter sprider sig flitigt till andra
mediebolag så fort en pappa varit inblandad i något hemskt. Sanningen är att även om media skulle
lägga upp 10 nyheter per dag, (3650 per år) så är det inget i jämförelse med de 1.300.000
pappor som finns i samhället. Bilden blir däremot katastrofal, eftersom nyheter saknar objektiv
perspektiv och ger inte en klar bild av samhället i stort. Som läsare (mottagare) får man intrycket av att
"alla pappor" är potentiella förövare. Denna uppfattning har repeterats i ur och skur under de senaste
decenniet och resultatet har format både lagar och direktiv så de i många fall är direkt förödande att
vara pappa, speciellt efter en separation.
En studie från Statens folkhälsoinstitut visar att engagerade fäder har en positiv effekt på barnens
hälsa och sociala anpassning [Statens Folkhälsoinstitut ”Om Fäders betydelse för barns och
ungdomars hälsa” R 2004:17]
Tvärt emot vad "barn till ensamstående föräldrar har". (Läs nedan "del 2")

Så om pappor har en sådan positiv effekt - Var är alla dessa pappor?
Av 1.300.000 pappor bor de flesta (ca 800.000) pappor i familj med barnen. De andra 500.000 pappor
som lever frånskild från barnets mamma blir bilden däremot dyster.
Efter en separation har endast 26% (ca 130.000) pappor regelbunden kontakt och umgänge med
barnen.
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[Källa: BO "upp till 18"]
Det är när man lägger ihop den andra halvan av frånvarande pappor och "del 2" (se nedan) om "barns
ökade risk för ohälsa och andra följdeffekter" som man får en klar bild av att pappans frånvaro har en
direkt negativ effekt på barnets liv och utveckling. 400.000 barn är kanske vårt tid största utmaning?

Några exempel på varför pappan försvinner ur barnens liv.
•
•
•
•
•
•

Media har stor skuld i bilden av "att pappan är mindre viktig som förälder" (Media formar
attityd & är normbildande)
Social omsorg och rättssystemet undervärderar pappans betydelse pga. okunskap &
förutfattade meningar
Tidigare politiska beslut och toppstyrda direktiv gör pappor till ett genuskollektiv, inte till individ
och förälder
Pappor nekas vara lika delaktighet med barnen efter separation om mamman inte vill
samarbeta
Pappans egna inställning att "den inte orkar en konflikt med modern för att den vill umgås med
barnet"
Ointresse då pappan inte känner sig synonym med föräldraskapet till barnet pga. attityd och
inställning

Än en gång skulle vi kunna skylla på pappan som en fegis som inte vill ta ansvar, men riktigt så enkelt
är det inte. Många pappor har i alla tider försökt uppmärksamma problemet med att de blivit
borttvingade, men effektivt tystats ner. Tack vare Internet har ändå problemet uppdagats där fler
bloggar och hemsidor lyfter denna surrealistiska verklighet för många pappor. Pappor som kan
vittna om hur de blivit behandlade eller borttvingade i bl.a. vårdnadstvister eller vid en separation.
Pappor som många gånger varit både närvarande och engagerade förälder, men ändå inte fått träffa
barnet. Barn som placerats på familjehem, men pappan har inte ens setts som ett alternativ som
boendeförälder m.m. Myndigheternas dom mot "pappan" har varit stenhård. Pappor saknar helt enkelt
värde som förälder, trots att motsatsen oftast gått att bevisa. (Det gäller även om pappan haft deladeller ensam vårdnad om barnet.)
- Allt på bekostnad av barnets hälsa och framtida utveckling
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Del 4
"Myten om pappan som den sämre föräldern...
Våldsmannen som aldrig kan bli en bra pappa"
Våldet i nära relation lyfts ofta upp av media och med ”kommentatorer” som förstärker bilden av att det
är omfattande och ett utbrett problem. Sanningen är att bilden är överdimensionerad och missvisande.
Även argument om att det inte går att hjälpa dessa pappor är fel då det finns studier som visar att
behandling av män med våldsamma tendenser får ett positivt resultat [SOS Behandling av män som
utövar våld i nära relationer – en utvärdering 2010-6-34]

Kort historik om "hur våldet blev norm..."
Bilden av mannen som förövare hämtar sin start under 1990-talet då socialdemokraterna hade den
regerande makten i riksdagen. Argument om mannen som det dominerande könet blev ett paradargument som få kunde värja sig från. Sade man emot så bekräftade man ”könsmaktsordningen”. Ett
utav deras huvudargument var att män var "överordnade" kvinnan och med tiden växte en starkare
bild av mannen som potentiell förövare och ”detta våld måste bekämpas till varje pris”.
”Kvinnofrid” såg dagens ljus i mitten av 90-talet, men det skulle dröja ända till 2005 då Margareta
Winberg (S) riktade stark kritik till regeringens ignorans av problemet innan detta projekt sattes i
verket. 2006 övertog Alliansen detta arv för att sedan på redan inarbetad linje och incitament påbörja
kampen mot ”mäns våld mot kvinnor”. 2007 antog regeringen ”mäns våld mot kvinnor” [Regeringens
handlingsplan för ”Mäns våld mot kvinnor”] och stor del av pappors förödelse som vi ser idag i bl.a.
vårdnadstvister tog fart. Plötsligt blev alla pappor hårdhänta och aggressiva. Det blev inte lättare för
pappan och barnen när det redan i inledningen i utbildningsmaterialet från socialstyrelsen står tydligt
och klart att socialtjänsten skall ”hjälpa mamman och hennes barn”. [SOS 2009-129-237 ”Våldsutsatta
kvinnor”] - Pappan har redan här tappat sitt värde och sin funktion efter en separation.
Redan 2005 publicerade DN forskning som visade på att kvinnan var lika mycket förövare som
mannen. [DN 050127 "Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden"]
Mellan perioden 2007 - 2009 ökade anmälningar om våld i nära relation med 20 %, till ca 24 000st.
Av dessa var det bara ca 4900 som ledde till fällande dom. Trots utbildningssatsning på 30 miljoner år
2009 för kompetensutveckling av polisen inom ”könsmaktsordning” [Rikspolisstyrelsen slutredovisning
avseende Regeringsuppdrag av utbildning i Mäns våld mot kvinnor etc.] så blev det marginellt mer
fällande domar. Vi kan se samma mönster i hela landet avseende anmälningar. Samtidigt hördes
röster för att det fanns fler och fler oskyldiga som satt i Svenska fängelse, dömda på falska grunder.
[Expressen 070615 ”Poliser hävdar: "De flesta anmälda våldtäkterna är uppdiktade", Expressen
070324 "OSKYLDIGT ANKLAGADE" samt Aftonbladet 070115 "Oskyldiga döms till fängelse" för
att nämna exempel.]
Kvinnojourer har en stor del i detta lobbande där de i skolorna sprider information om bl.a. att ”det
finns inte hämndlystna kvinnor” eller ”en våldsam pappa kan aldrig bli en bra pappa”. (Se "Könskriget"
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från SVT (ca in i filmen 7min 30 sek.) En folder med uppmaning om att anmäla sin partner delas ut.
Denna arbetsmetod liknar mer hets mot folkgrupp och motsvarande information till mannen saknas
helt. Regeringens miljardsatsning 2007 har bidragit till att denna destruktiva marknad har fått riktigt
fart. [BRÅ: Intervju med Gun Heimer Krävande kämpe för kvinnofrid]
- Tyvärr på barnen, mamman och pappans bekostnad.
Sen bör man fundera på vad alla anmälningar skall vara bra för och vart det skall leda till. Idag går det
4 anmälningar på 1 dom. Det kan aldrig finnas något gott i denna destruktiva utveckling. Att bli anmäld
utan skuld innebär en enorm psykiskt lidande och kränkning av både heder och integritet, ofta med
förödande konsekvenser som följd.
Det saknas nästan helt stöd för
pappor för att skydda sina barn, eller
sig själva om kvinnan är förövare.
Studier visar att det finns nästan lika
omfattande våld i hemmet mot
anhörig av kvinnan
[BRÅ Våld mot kvinnor och män i
Nära relation – Rapport 2009:12]
men pappan saknas både rättsliga
och sociala rutiner och skydd för
både pappan och barnen.
Om pappan inte blir tagen på allvar
då hos socialtjänsten om kvinnan är
förövare... Vart skall han då kunna
vända sig?
- Och vem skyddar barnen?

Mäns våld att jämföras med Kvinnor med Borderline
Även om PM inte vill jämföra mannen och kvinna, utan anser att båda parter är lika viktig för
barnet, så är det ändå viktigt att få ett objektivt perspektiv på vad som kan ligga bakom denna
destruktiva utveckling.
400.000 barn lider och om 5000 pappor inte når upp till detta antal, vad kan då ligga bakom?
Föräldrar som har Borderline är direkt skadligt och blir ett rent helvete för familj och barn, ofta förekommande vid otrogenhet, separation, destruktivt beteendemönster, umgängessabotage och
subjektivt riktat hat mot både barnen och den andra föräldern vid en separation. Diagnos för kvinnor
med borderline 2 - 4 ggr fler än män. Det motsvarar ca 40 - 80.000 fall i Sverige (Här har vi också ett
stort mörkertal). (Läs gärna mer om borderline på denna privata sida - Tips. klicka på "gästboken,
s.3".)
- Hur många gånger lyfts detta problem upp i media, eller av socialtjänsten, familjerätten, eller
tingsrätten?
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Jämförelse & slutsats
Våld 5000 fastställda domar (2009) (Notera att alla är inte pappor, utan bara män.)
Diagnos Borderline ca 40 - 80.000 kvinnor (2 - 4 ggr. vanligare hos kvinnan)
Slutsats = Det är 8 - 14 ggr. större chans att det är borderline
(Och de gånger det är våld eller bara anmälan kan man också misstänka Borderline)
Vid t.ex. en separation/ vårdnadstvist skulle socialtjänst, familjerätten och tingsrätten ha allt att vinna
på att utreda den part som förvägrar barnet umgänge med den andra föräldern, om det saknar grund.
Troligtvis ligger en mental instabilitet som gör denna till den faktiska förövaren och då behöver denna
vård. Med rätt hjälp och tidig diagnos så finns det stor chans att skona barnet för onödigt psykiskt
lidande samtidigt som vi får bättre förutsättningar för barnet att ha nära kontakt med båda sina
föräldrar. (Läs nedan del 1 - 3)
Utan vård så riskerar barnets situation att förvärras, vilket vi ser tydliga spår av i samhället idag.
- Barn far illa.
Att blunda för problemet eller bara vara passiv är vår tids största otjänst. Det resulterar bara i fortsatt
destruktivitet. Och i den världen finns bara förlorare, även för de som tror sig vinna något på det. Nu
har vi statistik som visar ett omfattande samhällsproblem och vi måste bryta detta mönster.

Vad borde media göra?
Media är normbildande och påverkar samhällets attityd i fråga om livsstil och levnadsvanor.
Ett praktexempel på föredömligt beteende är DN:s artiklar:
”Jag har fått mycket mer ansvar efter separationen”
”Att flytta från barnen blev inte så hemskt”
Att börja skriva om positiva saker som rör familj och levnadsformer där pappan är en naturlig del av
barnets uppväxt, även efter en separation gör att vi får en ändrad syn och norm på familj och
förhållande.
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Del 5
Pappan som förälder - Från förutfattad Åsikt till rationell
Insikt!
Att pappans delaktighet har en positiv inverkan på barnet och mamman är numera bevisat. Att vi står
inför vår tids största utmaning inom familjepolitiken är också ett faktum. Allt för länge har vidskepliga
kvacksalvare stått för utbildning av socialtjänst och tingsrätt. Åhörare har bevittnat ren mannshat vid
seminarier/ kurser till socialtjänst och rättsväsendet och vid konfrontation har svaret varit tystnad eller
bristande bevis för påståenden. Skadeeffekten av detta håller på att uppdagas vilket medfört en ny
syn på föräldraskapet och framförallt behovet av att få in pappan mer. Sverige som länge haft en
dominerande "genusperspektiv" i familjefrågor går nu över till att bli "lika värde som förälder
perspektiv", eller "barnet behöver båda föräldrarna perspektiv"
- Mamma och pappa kompletterar varandra.
PM kallar det för en föräldraskapsevolution.
Aldrig förr har Sveriges partier haft en sådan enad och gemensam uppfattning i frågan om barn och
förälder. Bara den vågen av motioner i familjefrågor ger en klar och tydlig bild av att "Barn behöver
båda sina föräldrar".
För att man skall få en realistisk uppfattning av hur omfattande detta är så ta gärna en närmare titt
nedan:

Regeringens arbete i
familjefrågor

Regeringens direktiv att
stärka barnkonventionen

Riksdagens arbete
Motioner 2011 i familjefrågor
2010/11:C337
Pappor diskrimineras
vid separationer
2010/11:Sf366
Familjeplanering
2010/11:Ju250
Ljuga i
förundersökning
2010/11:Ju379
Brister i rättssäkerhet
för barn som utsatts
för övergrepp
2010/11:A413
Jantelagen och
diskriminering
2010/11:C276
Barnbalk
2010/11:Sf265
Ett jämställt
barnbidrag
2010/11:Sk326
Barns möjligheter att
folkbokföras på två
adresser
2010/11:Ub429
Barn i sekter
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Nationell strategi för att
utveckla familjestöd

2010/11:FP1236
Ge barnkonventionen
en starkare
2010/11:C373
En barnbalk
2010/11:C308
"Översyn av
lagstiftning kring
vårdnadstvister"
2010/11:Sf257
Rätt till
föräldraledighet till
dess att barnet fyllt 18
år
2010/11:So498
Barnkonventionen
2010/11:C245
Gemensam vårdnad
om barn från
2010/11:So311
Familjerådgivning till
alla par
2010/11:Sf345
Förbättrad
föräldraförsäkring
2010/11:Sf339
Förbättrat
vårdnadsbidrag
2010/11:So397
Barn till missbrukande
föräldrar
2010/11:Sf358
Utveckling av
vårdnadsbidraget
2010/11:Sf390
Utvidgat
vårdnadsbidrag
2010/11:C325
Umgängesrätt för
pappan och mamman
2010/11:C266
Faderskapsbekräftelse
2010/11:So362
Föräldrautbildning
2010/11:C326
Juridiskt ombud för
barn vid tvister
2010/11:Ju359
Särskild företrädare för
barn
2010/11:Sf219
"Kvalitetstid med
barnen"
2010/11:C228
"Barnets bästa vid
10 (av 14)
© Copyright 2010. Pappamanualen.se

Barn behöver båda sina föräldrar

Partiernas ställning i
familjefrågor

Riksdagspartiernas svar på
"10 pappafrågor"

vårdnadsärenden"
2010/11:So257
Barns rättsliga
ställning
2010/11:Sf321
Föräldraförsäkringen
2010/11:C309
Faderskap och
gemensam vårdnad
2010/11:C278
Umgängesrätt mor- &
farföräldrar
2010/11:So517
Gör barnkonventionen
till lag
2010/11:C254
Lika rätt att begära
faderskapstest
2010/11:S34045
Gemensam vårdnad
2010/11:A370
Föräldraledighetslagen
2010/11:Ub489
Rätt till barnomsorg på
obekväm arbetstid
2010/11:So543
På barns villkor
2010/11:Sf395
Förändrad inriktning
för barn och
familjepolitiken
2010/11:So572
Barnkonventionen
2010/11:Sf388
En jämställd
föräldraförsäkring
2010/11:K418
Inrättande av en
kommission för
mänskliga rättigheter
2010/11:Sf373
Utgiftsområde 12
Ekonomisk trygghet
för familjer och barn

Att Sverige är på väg in i en ny familjepolitik med en naturlig syn på pappan som förälder är fakta. Och
visst är det både spännande och lite skrämmande? Det är här ni kommer in och kan leda denna resa
på ett positivt sätt.
Skriver ni om bra pappaföredömen och tips och tricks för alla pappor så hjälper ni inte bara barnet,
eller mamman, utan också Er själva att visa att ni är med i utvecklingen.
Och vist är det roligare att vara den som leder utvecklingen, istället för att bara följa med?
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Del 6
Pappan - Ett hot eller möjlighet?
De senaste åren har misandrihystering fått frodas och fritt växa där skribenter och sk. sakkunniga givit
uttalande om mannen och pappan på de mest kränkande sätten. Samtidigt lobbas det till höger och
vänster där forskning och statistik ger ett övertygande intryck att allt som sägs är sant - Pappan är
farlig och mannen en potentiell förövare.
- Försök att besvara dessa påhopp eller att tillföra ett annat perspektiv i debatten refuseras
omedelbart. (Ett praktexempel kan ni läsa här. (PDF))
Ni har under fem delar fått ta del av annan bild som visar att pappan är en tillgång. Forskning som
visar på direkta positiva effekter, i ett samhälle med växande problem med både psykisk ohälsa,
depressioner, alkohol, droger och kriminalitet.
Oberoende forskning som styrker att pappan är bra för både barn och mamman. Att engagerade
pappor har en motverkande skadeeffekt. Vi har jämfört statistik avseende "mäns våld mot kvinnor" och
kvinnor med "borderline" och kan konstatera att det är ca 8 - 14ggr troligare att det är psykisk ohälsa
än manligt våld för att nämna exempel. Och där det förekommer våld kan vi konstatera att kvinnans
våld mot mannen är lika omfattande. Eftersom de flesta ensamstående mammor med barn aldrig
kommer att synas i statistiken (man biter inte den hand som föder en) så kan vi anta att det finns ett
ännu större mörkertal än där pappan finns i bilden IRL.
Vi kan dra en logisk slutsats; Att pappan är viktig för både barnet och mamman, speciellt efter en
separation.

Så varför målas pappan upp som ett hot?
Den största problemet i sakfråga ligger i bristande kompetens att urskilja vad i sak avser enskilda
människoöden och hur det skall betraktas i ett kollektivt perspektiv. Även om varje incident av våld,
sexualbrott etc. är en tragedi värd att tas upp, så saknar de samhällsförankring om man ser till antalet
män och pappor som i finns verkligheten.
Bakar vi då in skribenter som sprider en kollektiv bild av mannen/ pappan som förövare så har vi slutit
cirkeln. Skenet blir att vi har ett enormt samhällsproblem. Den grupp människor som sprider denna
bild har också allt att vinna på det, eftersom det finns mycket pengar att tjäna i form av bidrag och mer
bidrag. Staten subventionerar bekämpning av "våldet" till den grupp som utger sig för att kunna lösa
det. I själva verket står de för mer splittring och söndring, vilket vi tydligt ser i statistiken. Deras plan är
inte att lösa problemet, utan expandera - Mer destruktivitet leder till mer pengar!
Praktexempel är "mäns våld mot kvinnor" där Eva Lundgrens "Slagen dam" utgör grundmaterialet till
socialstyrelsens utbildningsmaterial "våldsutsatta kvinnor". I detta dokument är alla män potentiella
förövare och kvinnan är alltid offret, även om hon inte känner sig synonym med situationen.
En studie gjordes för att kontrollera Eva Lundgrens påstående, och den kom fram till något helt annat:
"Materialet är vad gäller männen helt enkelt för tunt. I den mån någon substantiell slutsats skall dras är
det emellertid snarast en som går emot den som Lundgren m.fl. drar." (s.15)
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(Klicka på bilden eller här. (PDF))
Hur många känner till denna studie?
Trots detta så står Eva Lundgrens forskning som grundfundament till både socialstyrelsen,
socialtjänsten, familjerätten och tingsrättens syn på pappan. Ivrigt påhejade av radikala skribenter som
inte drar sig för att lyfta mannen som hotfull och aggressiv.
Hade pappan varit allt som står beskrivet så hade bl.a. Statens Folkhälsoinstitut upptäckt detta i sina
studier. Att det inte nämns beror helt enkelt på att antalet är för få i proportion till antalet pappor. - Sunt
förnuft.
1.300.000 pappor är ganska många och verkliga förövare väldigt få…
Trots att undersökningar visar att pappan är en tillgång, så behandlas de flesta som kommer i kontakt
med myndigheter som ett potentiellt hot. - Speciellt efter en separation, eller i en vårdnadstvist.
Med det vill jag avsluta dessa sex delar om "Barn behöver båda sina föräldrar" och samtidigt uppmana
till eftertanke.
Jul och Nyår närmar sig och det är denna period på året som är den mest smärtfyllda för alla
ensamma pappor. Kanske mest skrämmande är den ökade mängden självmord just denna period. Ni
kan ha det i baktanken nästa gång ni läser om en man som tagit sitt liv.
- Var han en utav alla de tusentals pappor som blivit borttvingad från barnet och inte längre orkade
kämpa med sorgen och frustrationen? Och vilket hemskt öde ger det inte barnet?

Tillsammans kan vi förändra denna destruktiva utveckling…
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Kort om pappamanualen.se
Pappamanualen (PM) arbetar med att stödja föräldraskap och uppmuntra pappor till ökad delaktighet.
I detta arbete så analyserar vi bl.a. samhället och de bakomliggande faktorer som påverkar attityder
och trender kring föräldraskap. Sverige lider idag av en stark slagsida avseende synen på pappans
delaktighet, med hundratusentals barn som lider. I arbetet att uppmärksamma detta problem, eller
verka för förbättring har vi det största motståndet hos media och det är skrämmande, eftersom media
har sådan stark genomslagskraft.
PM har konstaterat att den troligaste anledningen är okunskap i kombination med fördomar.
Och vad är då bästa botemedlet? - Svaret än enkelt - Kunskap.
Fokus kommer att ligga på samhällsnivå (kollektiv) och för att förstå vidden så måste vi se bortom
"individsperspektivet" och istället luta oss på statistik och forskning som kan ge oss tydligare
indikationer på omfattning och konsekvens.
Det är också viktigt att ni går in i detta med öppna ögon och inte dömer i förhand, även om jag skriver
ibland med kritiska ord. Vi är alla en del i samhällsutvecklingen och har således ett gemensamt ansvar
att se till våra barn och medmänniskors bästa.
Markus Ollikainen
Pappamanualen.se
http://www,pappamanualen.se
markus@pappamanualen.se
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