”Når man forlader denne jord,
så skal man ha’ givet mere, end man tager.”
Richardt Deleuran

Skal staten blande sig i skilsmisser – eller skal vi blive
bedre til at hjælpe os selv?
Richardt Deleurans vision er at hjælpe skilsmissefamilier til at hjælpe sig selv. Han vil, at alle skal kunne
komme lettere gennem skilsmissen – så især børnene får en oplevelse af tryghed og ro – i en utryg og
urolig tid.
"Alene i år er der 20.000 børn i Danmark, der bliver ramt af skilsmisse.* Jeg vil godt være med til
at sikre, at de ikke skal gennem det samme, som jeg var, da mine forældre blev skilt.”
Som skilsmissebarn, uden kontakt til sin far i over 10 år, og som nyligt fraskilt far til to små børn,
er det blevet en mærkesag for Richardt Deleuran, at aftaler bliver gensidigt fair – og har barnets
behov i centrum – når forældre skal skilles.
Visionen har udmøntet sig i teamworkfamily.dk, hvor konkrete værktøjer hjælper
skilsmissefamilier til at forene og balancere de nogle gange meget forskelligrettede behov.
”Skilsmissefamilier har brug for hjælp – og jeg vil hjælpe. Først og fremmest ved at gøre folk i stand
til at hjælpe sig selv.”
"Med udgangspunkt i lovgivning, erfaringer og best practice vil vi guide skilsmissefamilier gennem
aftaler og relevante beslutninger – i den rigtige rækkefølge og uden om potentielle faldgruber – på
den måde får alle skilsmissefamilier et redskab, der gør dem i stand til at hjælpe sig selv, så
skilsmissen bliver mindelig – og tryg for børnene."
Erfaringerne taler nemlig deres tydelige sprog: når aftaler om samvær, bodeling og økonomi er
detaljerede og gennemarbejdede, opstår der langt færre konflikter hen ad vejen.
Idémanden bag www.teamworkfamily.dk er Richardt Deleuran, som kan træffes på tlf. +45 7060
5086 eller info@teamworkfamily.dk
* Beregning baseret på tal fra Danmarks Statistik

