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2434/2014 

Petition No 2434/2014 från Ruby Harrold-Claesson (Sverige), på uppdrag av Nordiska 
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR)  på en rapport om 

tvångsomhändertagande av barn i Danmark, Finland, Norge och Sverige 

I en lång inlaga beskriver framställaren i detalj problem i de skandinaviska länderna som rör 
vårdnad om barn och tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Syftet med 
framställningen är att fästa parlamentets uppmärksamhet på den gällande lagstiftningen i de 
länder som nämns, särskilt i fall av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering barn och 
ungdomar. Åsikten är att förvaltningsdomstolarna är ovilliga att avvika från den hållning som 
antagits av socialarbetarna. Domstolarna uppfyller inte sin skyldighet att se till att ärenden 
som underställs dem är noggrant och tillräckligt undersökta, inte heller tillämpar de den 
Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna, som garanterar en rättvis 
rättegång och skydd av privat- och familjeliv. 

Resultatet är att dessa problem leder ofta till att barnen placeras hos olämpliga fosterföräldrar, 
där förhållandena kan vara ännu farligare än de påstådda förhållanden som kan ha funnits när 
barnen bor med sina föräldrar. Framställningen uppger att förutom påverkan av 
socialarbetarnas åsikter som nämns ovan, förvägras föräldrarna rätten att välja en advokat som 
de har förtroende för. Framställningen erkänner visserligen att det finns fall där 
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tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn är oundvikligt, men dessa är i 
minoritet. 
 

Framställningen har siktet inställt på ett upphörande av tvångsomhändertagande och 
fosterhemsplacering barn. Den uppmanar Petitionskommittén att undersöka saken ytterligare 
och att avge ett utlåtande om hur de skandinaviska länderna lever upp till sina internationella 
åtaganden. 

Information 

– Det stora antalet personer som undertecknat petitionen är skandinaviska advokater, 
jurister, psykologer och läkare. 

– Föreningen som lämnat framställningen hoppas på ett möte med kommittén, och inbjuder 
kommittén till ett möte i Göteborg.  

 
Recommendationer 

– Meddela prövningstillstånd+; 
– Skicka till Kommissionen för information. 
– Informera framställaren att Petitionskommittén vid många tillfällen har uppmärksammat 

tvister som de som redovisas i framställningar som rör barn som omhändertagits, särskilt 
i ett gränsöverskridande sammanhang, och dessa har diskuterats många gånger i 
kommitténs möten. 
Kommissionen förbereder en översyn av förordning nr 2201/2003, även känd som 
Bryssel IIa-förordningen, som hänför sig till den internationella familjerätten. 
Förordningen gäller inte Danmark.  
Det kan allmänt konstateras att det inte finns någon lagstiftning om vårdnad om barn och 
adoption på EU-nivå, och inte heller finns det någon gemensam familjerätt; dessa frågor 
faller inom ramen för den nationella lagstiftningen; 

– avsluta.  
 
 

Översättning: Ruby Harrold-Claesson, jur kand, ordf i NKMR. 
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