De Verklaring van Madrid van 26 maart 2006
over het ouderverstotingsyndroom
De verklaring van Madrid van 25 maart 2006
n.a.v. het nationaal symposium over het ouderverstotingssyndroom
De ondergetekenden hieronder –advocaten, medici, psychiaters en psychologen,
die deelnemen aan het Eerste Nationaal Symposium over het
ouderverstotingssyndroom besluiten als volgt:
De manipulatie van kinderen door één ouder of binnen de familiekring van die
ouder met de bedoeling de andere ouder te verwerpen is een vorm van
Psychologisch Geweld dat valt onder Kindermishandeling.
Dit misbruik omvat de verstoring van de relatie van de kinderen met de andere
ouder en bij uitbreiding zijn verdere familie, valse beschuldigingen van seksuele
agressie en misbruik, fysieke afweermechanismen en inprenting van misprijzende
en beledigende argumenten die in de geest van de kinderen overtuigingen en
gedragingen verankeren waarvan de kinderen geloven dat zijzelf ze tot stand
hebben gebracht, waarin zij haat uitdrukken tegenover de verworpen ouder
samen met een extreme vorm van verdediging van de vervreemdende ouder.
Het is noodzakelijk de onderzoekingen naar die acties opnieuw te versterken
binnen het gerechtelijk domein op het medisch, psychiatrisch en psychologisch
vlak met het doel analytische hulpmiddelen te ontwikkelen die gebruikt kunnen
worden om de ontwikkeling van zulke gedragingen te voorkomen, die in het
proces kunnen ingrijpen en die een behandeling kunnen verschaffen.
De Representatieve Professionele Organisaties van Advocaten, Dokters en
erkende Psychologen moeten aandacht schenken aan dit type van kindermisbruik
met het doel zijn ontstaan, zijn ontwikkeling en zijn volle innesteling te
voorkomen. Zij moeten hun professionelen trainen in het (h)erkennen van zijn
bestaan binnen het kader van de sociale, medische en humane gedragscodes
voor hun professioneel handelen..

Deze verklaring werd ondertekend in Madrid in het
Officieel Medisch College op 26 maart 2006.
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