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BIEGŁY ds. OPIEKI NAD DZIECKIEM W USA

: r
li\! yobraźcie sobie, że jesteście pra-

cownikiem socjalnym, a zarazem biegłym
sądowym w sprawach rodzinnych. Macie
opracować zasady opieki nad dzieckiem,
którego rodzice się rozwodzą. Musicie:
podzielić obowiązki opiekuńcze między
rodziców; wybrać dziecku szkołę i leka-
rza pierwszego kontaktu; ustalić zasady
uczestniczenia w obrzędach religijnych
i spędzania wakacji oraz dotyczących
wielu innych, ważnych dla dziecka spraw.
Przyznacie chyba, że to ogromna odpowie-
dzialność'

Otóż na tym właśnie polega praca bie-
głego do spraw opieki nad dzieckiem (ang.
child custody evaluator). Jest on niejako
rzecznikiem praw dziecka w sądowych
sporach rodzinnych. Dlaczego podjąłem się
tej funkcji?

Chciałem pomagać rodzinom w kry-
zysie, ale nie jako pośrednik, który odsy-
ła do specjalistów. Chciałem bronić praw
dzieci, ale nie w sprawach dotyczących ich
krzywdzenia. Chciałem pomagać przy roz-
wodach i separacjach, ale nie jako mediator.
Krótko mówiąc: chciałem być niezależnym
rzecznikiem praw dziecka.

Trudne początki

Już wcześniej zdarzało mi się zeznawać
w sądzie, ale na wniosek jednej ze stron.
Miałem zaświadczyć, że rodzic wybrał
dziecku znakomitą szkołę. Albo że dziel-
nica, w której mieszka, obfituje w atrakcje
kulturalne. Albo że potrafi on - wbrew za-
rzutom współmałżonka - opiekować się no-
worodkiem.

KENLEWIS
Filadelfia

Przestrzegałem kanonów pracy socjal-
nej: robiłem rzetelne wywiady, pisałem do-
kładne sprawozdania, zeznawałem zgodnie
z moją najlepszą wiedzą. Ale nie mogłem
być obiektywny. Przecież nie znałem dru-
giego z rodziców. Może znalazłby dziecku
lepszą szkołę? Może mieszka w atrakcyj-
niejszej okolicy? Może jest właściwszym
opiekunem dla noworodka? W efekcie,
mimo że lubiłem zeznawać, miałem poczu-
cie, że zamiast bronić interesów dziecka,
pomagam adwokatom.

Trudność tego typu spraw polega na tym,
że obie strony przedstawiają materiał dowo-
dowy, a sąd wydaje wyrok w oparciu o za-
sadę przewagi dowodowej (ang. preponde-
rance oj evidence). Przy tym obie strony
mogą korzystać z biegłych. Mamy więc
coś w rodzaju bitwy ekspertów. Zobaczy-
łem wówczas, jak funkcjonuje sąd rodzinny
i na czym polega praca biegłego. Ale byłem
też - z wymienionych względów - nieco
rozczarowany.

Biegły do spraw
opieki nad dzieckiem

Nieco później, gdy zaproponowano
mi pracę biegłego do spraw opieki nad
dzieckiem, od razu zrozumiałem, że tego
właśnie szukałem. Sąd zagwarantował
mi pełną współpracę obojga rodziców, któ-
rzy mieli również pokryć koszty mojego
wynagrodzenia. Po raz pierwszy miałem
dostęp do obu stron sporu.

Na wydanie pierwszej opinii poświęciłem
dziesięć godzin pracy. Odbyłem rozmowy
z dwójką dzieci, ich rodzicami, krewnymi,


