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Ärende: Gratulationer och välgångshälsningar 
 
Bästa Manuela Ramin-Osmundsen, 
 
Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, vill härmed gratulera er 
till uppdraget som ny Barne- og Likestillingsminister och framföra mina och min 
organisations välgångshälsningar. NKMR ser fram emot era insatser i det norska 
samhället och vi är övertygade om att er bakgrund - både den franska och den västindiska 
- ska utöva inflytande på, och vägleda er i, ert ledarskap för det som rör barnen, som är 
eller blir föremål för barnevernets omsorg.  
 
Som ordf. i NKMR har jag varit i kontakt med er föregångare, Karita Bekkemellem, i ett 
par olika ärenden som har rört tvångsomhändertagna (tvangsfjernede) barn. 
 
Presentation av NKMR 
NKMR bildades 1996 på Christiansborg i Köpenhamn av jurister, journalister och 
psykologer, som i sitt yrke eller ideella arbete kommit i kontakt med tragedierna som uppstår 
då barn utan saklig grund berövas rätten att växa upp hos sina egna föräldrar.  
NKMR arbetar opinionsbildande, ger råd och stöd till berörda i frågor rörande 
tvångsomhändertagande av barn (Lag om Vård av Unga - LVU), "frivilliga plaseringar" 
(Socialtjänstlagen) och vissa brottmål. NKMR sätter fokus på rättsövergrepp och 
myndighetsmissbruk mot barn och deras föräldrar, anordnar symposier, upprättar skrivelser 
och remissyttranden, deltar i konferenser och samverkar med andra organisationer såväl i 
Sverige som i de andra nordiska länderna. Styrelsen består av medlemmar från de fyra 
nordiska länderna, varav två norrmän, kriminologen Joar Tranøy och Juss stud Sverre 
Eskeland. 
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Hemsida 
NKMR har en hemsida på Internet, där vi publicerar på åtta (8) språk. Hittills har vi fått 
drygt 6,5 miljoner besök från praktiskt taget hela världen. Ni hälsas välkommen att avlägga 
besök på NKMR:s hemsida, www.nkmr.org.  
 
Möte med Nyamko Sabuni 
I februari 2005 träffade jag nuvarande invandrar- och jämställdhetsministern, Nyamko 
Sabuni, i Stockholm i samband med att fd statsråd Jens Orback hade inbjudit NKMR att 
delta som remissorgan i den dåvarande regeringens nysatsning på "En ny handlingsplan för 
de mänskliga rättigheterna". Jag fick tillfälle att informera Nyamko Sabuni om mina 
erfarenheter som privatpraktiserande jurist och ordf. i NKMR av aktuella rättsfall och våra 
gemensamma erfarenheter av de sociala myndigheternas arrogans, maktmissbruk och 
rättsövergrepp mot barn och deras familjer. Invandrarbarn är därvidlag särskilt utsatta. 
 
Möte med justitiekanslern Göran Lambertz 
I början av mars 2007 medgavs en delegation jurister i NKMR bestående av advokat Peter 
Haglund, jur. kand. med. lic Siv Westerberg1 och undertecknad ett möte med justitiekansler 
(JK) Göran Lambertz. Resultatet av det givande mötet med justitiekanslern blev en skrivelse, 
"Barn tvångsomhändertas utan saklig grund", som undertecknades av 23 advokater och 
jurister inkl. en fd åklagare (statsadvokat) och ett hyresråd tillika fd kammarrättsråd. 
 
Det skulle gläda mig mycket om det vore möjligt för NKMR:s norska styrelsemedlemmar 
och undertecknad att få till stånd ett möte med er angående tvangsfjernelse av barn.  
 
Olofstorp, dag som ovan. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Ruby Harrold-Claesson 
Jur. kand. 
Ordf. i NKMR 
Rubyhc@nkmr.org  
 
 
 
 

                                                 
1 Siv Westerberg är en av grundarna för NKMR. Hon har vunnit nio (9) mål i Europakommissionen och (7) mål i 
Europadomstolen. 
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